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200 – 4 augustus 2001 -  Mijn kinderen, jullie bewonen onze twee Harten. 

Belangrijke Boodschap van de H. Maagd Maria voor de gebedsgroepen 

Mijn kleine kinderen die in mijn heilige Zoon zijn, Ik, Moeder Maria, zegen jullie. Kom tot mij, Ik 
open voor jullie de deur die jullie laat binnengaan in het Hart van mijn Zoon Jezus. Mijn geliefde 
kinderen, jullie zijn in mijn Hart. Ik ben zo gelukkig dat jullie op weg zijn naar mij (gebedsdag), 
jullie Moeder. 
Mijn kindertjes, Ik vraag jullie te bidden met het hart. Jullie hart is in Jezus Liefde. Elk hart dat in 
liefde is, is in mijn Zoon Jezus. Als jullie hart van liefde klopt voor mijn Zoon, dan klopt het ook 
van liefde in mijn Hart. Onze twee Harten zijn één. Jullie zijn verbonden door de Liefde in het 
Hart van jullie Mama. Hoe groot is jullie kleine hart als het in ons is! 
 Jullie bewonen onze twee Liefdesharten. Mijn Zoon Jezus heeft zijn Hart geopend opdat 
jullie er zouden kunnen binnentreden. Kom, mijn kinderen, heb geen enkele vrees. Ik, jullie 
hemelse Moeder, nodig jullie uit in mijn Moederhart dat woont in het Hart van mijn heilige Zoon. 
Wij zijn verenigd. Aarzel niet. 
 Kinderen die bidden en zich verenigen met andere kinderen die bidden, bevinden zich in 
een krachtveld van liefde. Het gebed is bron van genaden, mijn kinderen, verenig jullie als jullie 
bidden. Onze genaden stromen op jullie neer, als een liefdesregen komen zij op jullie neer. Het 
gebed opent de harten opdat jullie de genaden die God jullie wil schenken zouden kunnen 
ontvangen. 
 In deze dagen van duisternis, is het zo belangrijk jullie allen te verenigen in het Hart zelf 
van de Liefde. Als jullie allemaal samen zijn, dan klopt het om van jullie een eenheid van kracht te 
maken. Hoe groot is de kracht van God! Mijn kinderen, jullie kunnen zich de macht van de liefde 
niet inbeelden. Als kinderen bidden om genaden te bekomen, als zij zich verenigen met hen die 
bidden, dan verkrijgen zij honderdvoudig de genaden die God hen wil geven, want Hij is de 
Kracht. 
 Mijn kinderen, als jullie bidden, waarom dat dan doen alsof jullie een kleine gebedsgroep 
zijn, terwijl jullie ons kunnen vragen je te verenigen met alle gebedsgroepen die in onze twee 
Harten zijn? Ja, mijn kinderen, wij hebben in ons al jullie vragen en wanneer jullie bidden, wordt 
een enkele vraag de vraag van al die kinderen die in ons zijn. De macht van het gebed is jullie 
kracht. Jullie moeten bidden in vereniging met alle gebedsgroepen waar ook ter wereld. Onze twee 
harten zijn verenigd: verenig jullie, verenig jullie gebeden, zij worden voor jullie een 
liefdeskracht: jullie zijn het licht. 
 Wanneer één gebedsgroep bidt dan is hij een licht op de aarde, hij schijnt in de duisternis 
en wanneer hij zich verenigt met een andere groep, dan verschijnt er plotseling een lichtstraal 
vanuit de duisternis om een andere lichtstraal te bereiken die zich wil verenigen en dat is zo, mijn 
kinderen, voor alle gebedsgroepen. Opdat dat zou gebeuren is het nodig de vraag te stellen! 
 Besef deze macht. Een liefdesstraal die rondvliegt om een andere liefdesstraal te 
ontmoeten, andere liefdesstralen die rondvliegen om zich te verenigen met deze liefdesstralen, wat 
een uitbarsting, mijn kinderen, wat een straling! Dat wordt zo krachtig dat het de hele aarde 
omcirkelt met een licht om de duisternis te verlichten. Wees in het licht. Jullie smeekgebeden 
zullen zo’n krachtige genaden verkrijgen.  
 Mijn kinderen, ik vraag jullie om niet met elkaar te wedijveren. Ja, sommigen onder jullie 
zijn jaloers op andere gebedsgroepen, zij willen deze momenten niet delen met andere groepen. 
Uit vrees gebedsleden te verliezen, willen zij zich niet mengen, zij willen niet dat hun gebedsgroep 
kleiner wordt, zij zijn bang dat zij die met hen bidden andere gebedsgroepen ontmoeten. De 
rivaliteit onder mijn gebedsgroepen regeert op de aarde. 
 Mijn kinderen, Mijn Moederhart is droevig bij het zien hoe groot jullie onderlinge onmin 
is. Jullie die bidden, wordt wakker, de hoogmoed is bij jullie binnengeslopen, jullie hebben je geen 
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rekenschap gegeven van het kwade dat jullie bewoont. Satan kent jullie zwakheid, hij jubelt van 
vreugde wanneer hij jullie ziet. Jullie gedragen zich als rivaliserende kinderen. 
 Kindertjes, het gebed is God laten zien dat jullie Hem de eerste plaats willen geven. Wees 
heel kleine, nederige kinderen, en zoek niet onmisbaar te zijn. Als iemand verkiest om zich aan te 
sluiten bij een andere gebedsgroep, wees dan in vrede: jullie kracht ligt in jullie nederigheid. 
Waartoe dient het, mijn kinderen, met velen te zijn als jullie harten gesloten zijn voor Gods 
roepstem? God ziet jullie, Hij doorgrondt de harten, Hij kent de minste van jullie gevoelens. Werp 
de angst ver van jullie weg. Mijn kinderen, de angst ontneemt jullie de vrede en als jullie niet meer 
in vrede zijn, dan handelen jullie tegen jullie zelf en tegen jullie naaste. 
 Mijn kinderen, de verantwoordelijken van gebedsgroepen moeten naar het beeld zijn dat 
God van elk van zijn kinderen verwacht. Alles moet berusten op het vertrouwen in God de Vader; 
Hij weet wat goed voor jullie is, hij kent jullie kleinste zwakheden. Opgelet, dat er onder jullie 
geen controverses zijn! Wanneer kinderen bidden, geven zij alles aan God opdat God hen zou 
vervullen. Als zij bidden terwijl zij in zich een gebrek aan liefde tegenover de naaste vasthouden, 
dan zal God de Vader hen niet kunnen vervullen, want Hij eerbiedigt zijn kinderen; Hij zal 
wachten tot zij terug naar hem komen als kleine kinderen onderworpen aan zijn liefde. Er is zoveel 
liefde in hem, waarom komen jullie er niet jullie krachten uit putten? 
 Ik praat tot eenieder van jullie. Jullie die bidden, wees niet als kinderen die hun menselijke 
wil willen doen door voor zich de kracht van een gebedsgroep te bewaren, jullie zullen er niets 
mee winnen, want indien jullie je verenigen om van ons genaden te bekomen terwijl jullie slecht 
handelen, dan zullen jullie daden geen vruchten dragen. Vergeet niet, mijn kinderen, dat Satan de 
macht bezit om jullie te misleiden. Ja, hoeveel jullie ook bidden, hij kan jullie manipuleren, maar 
Ik waak over eenieder van jullie. 
 Kleine kinderen van het Licht, blijf in onze twee Harten, dan kan de bedrieger jullie niet 
raken. De gehoorzaamheid aan God is een liefdeswapen, hij kan jullie niet manipuleren. 
Wees alleen samen verenigd als kleine kinderen die hun vertrouwen stellen op God. Geef jullie 
over in het Hart zelf van de Liefde, mijn Zoon, Hij heeft voor jullie het eeuwig leven verkregen. 
Wees nederige kinderen door verenigd te blijven met wat jullie zijn. Ik ben met jullie, alles wat 
jullie doen, geef dat aan mij en jullie zullen genaden van nederigheid ontvangen opdat alles zou 
zijn zoals God de Vader het wil. Mijn geliefden, bemin elkander zoals mijn Zoon jullie bemint. De 
gebedsgroepen zijn wapens van liefde, vrede, vreugde en hoop. 
 Allen die zich verenigen vormen een onvermoede kracht. Wees allen in mijn Zoon 
verenigd, Hij is het Woord, Hij doet de wil van God de Vader in alles, overal. Wat er ook gebeurt, 
wees allen verenigd, jullie vormen de grote familie van God. Het licht schijnt in de duisternis om 
alle plaats aan God te laten. Dan wordt de Wil van God de Vader volbracht. Mijn geliefde 
kinderen, jullie die samen bidden, bid in onze Harten. Ik hou van jullie. 
 
203 – 9 augustus 2001 – Jezus Liefde 

Ik ben het, de Liefde, jullie Handelen. 
 

Mijn geliefde dochter van mijn heilig ja in jou, omdat jij je hebt gegeven aan de Liefde, ben 
Ik het, de Liefde, die in mij jouw ja aan de Liefde uitspreek. Ik hou van je. 
Mijn kinderen van de liefde, hoeveel plezier zouden jullie mij doen als jullie je ja aan de 
Liefde zouden geven opdat Ik het zou kunnen uitspreken! Ik ben zo verliefd op eenieder van 
jullie. Dank u, mijn lievelingen, voor zoveel liefde in jullie ja. Ik, Jezus Liefde, neem jullie in 
mijn Wezen en bewaar jullie zorgvuldig helemaal in mij om in het geheel niet onbekend te 
zijn voor jullie. 

Mijn kinderen, die in mij zijn, jullie beseffen niet hoe groots het is te weten dat Ik in 
jullie ben. Door jullie toestemming aan mijn liefde, neem Ik, Jezus, jullie in mij. Weet wie in 
jullie is. Sommige kinderen zeggen ja’s van liefde zonder de hele kracht te beseffen die hun 
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dat meebrengt. Zij zijn onwetend van wat zij in zich hebben. Zij realiseren zich niet dat de 
Liefde, die God is, leeft in hen. Ik ben zo reëel in hen! 

Elk kind dat zich geeft aan de Liefde door zijn ja geeft zichzelf liefdesmacht. Die 
liefdesmacht toont hem mijn handelen, Ik ben het die leeft in hem. Door zijn voortdurende 
overgave, zijn al zijn ja’s in mij, zij zijn mijn inhoud. Ik, die helemaal van hem ben, Ik ben 
hem behulpzaam. Alle kinderen die leven in deze overgave kennen deze liefdesmacht, maar 
zij die zich niet overgeven aan Jezus, zijn diegenen die zich niet bewust zijn van die 
liefdesmacht in hen. 

Het is zoals een kind dat een verjaardagsgeschenk ontvangt. Blij met zijn geschenk, 
vraagt het mij hem te willen helpen uitpakken. Hij doet dat omdat hij mij bemint! Hoewel hij 
in staat is dat zelf te doen, vraagt hij mij hem zijn nut te laten ontdekken, want voor hem, kan 
al wat nieuw is hem enkel vreugde verschaffen als het eerst door mij gegaan is. Door mijn 
genaden zal hij leren. Zijn voortdurende ja’s zullen hem de kracht geven om volmaakte daden 
van genoegdoening te volbrengen. Als hij wil dat het voorwerp voor hem een middel is om 
zich te amuseren, zal hij er zorg voor dragen mij te vragen alles voor hem te doen; Ik zal alles 
voor hem doen. Hij weet dat hij Jezus in zich heeft die hem die macht geeft. Hij zal in het 
geheel niet onkundig zijn over het Handelen dat in hem is. Hoeveel kinderen weten niet wat 
zij in zich hebben! 

Ik beweeg, mijn kinderen. Als jullie wandelen, dan ben Ik het, Jezus die wandelt; als 
jullie eten, ben Ik het, Jezus die eet; jullie die aan het lezen zijn omdat jullie ja hebben 
gezegd, Ik ben het, Jezus, die leest, het zijn jullie niet meer. Ik neem jullie in mij en omhul 
jullie met mijn liefde en jullie handeling wordt mijn handeling; dat is leven in de Goddelijke 
Wil. Jullie komen in mij, door mij. Jullie doen afstand van jezelf om te leven in mij. Mijn 
macht heeft geen grenzen. Door mij worden jullie kinderen van God. Jullie zijn niet langer in 
jullie menselijke wil, maar jullie zijn in mij in mijn Goddelijke Wil. God de Vader ziet jullie 
en omdat Hij zijn Zoon door jullie ziet, kan Hij zich niet weerhouden jullie genaden van liefde 
te geven opdat jullie helemaal in mij, zijn Zoon, zouden zijn. 

Het komt niet door jullie inspanningen dat jullie zich op mij verlaten, het zijn de 
genaden die in jullie worden uitgestort die ervoor zorgen dat jullie worden omgevormd in 
wezens van liefde. Jullie worden zozeer gelijkend op mijn beeld dat jullie inspanningen 
omhuld zijn met mijn liefdeshandelen. Omdat Ik in jullie leef, ben Ik het die jullie 
handelingen stel, en door mijn genaden volbrengen jullie ze in mijn liefde, door liefde, met de 
Liefde. Alles in jullie komt op één lijn te zitten met het geliefde Wezen van God de Vader; zo 
leren jullie te sterven in mij. Sterven in mij is de kracht van Jezus Liefde ontdekken in jullie. 

Mijn Dochter van het Ja aan Jezus, Ik doe alles voor jou. Ik handel in jou. Jij beweegt 
in mij. Door mijn genaden maak Ik van jou mijn handelen. Als jij schrijft, dan bewegen jouw 
vingers door mijn Goddelijke Wil. Als Ik het zou willen, dan zou Ik jouw vingers beletten te 
bewegen, maar Ik ben de Liefde, Ik ben een vrije God. Ik ben in jou, jij bent in mij, Ik ben het 
die maak dat jij handelt door mijn genaden van liefde. 

Ik hou ervan jou te voeden met mijn genaden. Als jij je volledig ontplooit zonder te 
weten dat Ik in jou leef, dan stort Ik in jou genaden van liefde. Daarom is het dat jij jouw 
handelingen uitvoerde zonder mij te willen mishagen, want jij wist dat Ik Jezus was, jouw 
Redder; dat had men jou geleerd. Nu dat jij jouw ja gegeven hebt, heb jij vernomen dat Ik in 
jou leef en dat Ik het ben die in jou handelt. 

Hoe gaat dat? Door mijn Goddelijke Wil. Daar Ik God ben en Ik het Woord ben, ben 
Ik het Handelen van alles wat jij doet en zelfs van wat jij gedaan hebt vanaf jouw geboorte. 
Door mijn Goddelijke Wil, neem Ik jouw handelingen en maak ze tot de mijne, zijn worden 
mijn handelingen. In jouw overgave, eigen jij jezelf niets toe, jij geeft mij alles. 

Ik stort in jou genaden van liefde en zonder een inspanning van jouw kant, worden 
genaden geschonken aan allen die in jou zijn, want Ik ben de Alfa en de Omega en Ik draag 



Liefde voor al de mijnen    De Dochter van het Ja aan Jezus – Boek 3 

Pagina 4 van 24 
 

alle kinderen van de wereld; zij, die in mij zijn, ontvangen genaden dank zij jouw overgave en 
zij die liefde zijn in jou door mij, omdat zij handelen in de Goddelijke Wil, zij ontvangen ook 
genaden, en jij ontvangt ook genaden door hun overgave aan mij: het is de 
vermenigvuldiging.  

Ik ben het Handelen. Alles komt van mij, Jezus. Omdat jij genaden ontvangen hebt, 
worden jouw handelingen veel gemakkelijker: jij voelt vrede, zelfs als er hindernissen 
opduiken, want jij hebt geleerd je helemaal te geven. Zie je, jij maakt je geen zorgen meer, jij 
geeft je over. Begrijp je wat de overgave in de Goddelijke Wil voortbrengt? 

Mijn kinderen, als iemand een fiets gebruikt, zet die fiets dan zelf de wielen in 
beweging? Zeker niet, het is de persoon die op de pedalen duwt die ervoor zorgt dat de wielen 
draaien. De fiets maakt enkel deel uit van het geheel en het is de bestuurder van de fiets die 
zorgt voor de beweging. 

Als zijn ja aan mij gegeven is, dan word Ik, Jezus, de bestuurder van zijn fiets, Ik 
handel in hem. Het is een handeling in de Liefde, met de Liefde en door de Liefde. 
Alles in mij is liefdesbeweging. Ik ben in het kind en hij is in mij, wij samen doen de wielen 
van de fiets draaien. Omdat hij van mij houdt, handel Ik in hem, hij wil zijn wat Ik wil dat hij 
zou zijn. 
 Mijn kinderen, als jullie fietsen, dan vorm Ik jullie om; net zoals bij dat kind dat fietst, 
is het niet meer jullie handelen, Ik ben het. Jullie zijn in mij, Ik ben de bestuurder. Mijn 
uitgestorte genaden in jullie helpen jullie te fietsen zonder dat jullie het handelen zijn, want 
jullie zijn er zich van bewust dat Ik in jullie leef en dat jullie mij aangenaam zijn. Als jullie 
mij die beweging geven, zijn het mijn genaden die jullie helpen te fietsen met vreugde. 
 Het is waar dat er kinderen zijn die fietsen zonder mij iets te geven. Zien jullie, zij 
doen het maar zonder mijn genaden, zij hebben mijn handelen niet in hen. Als ze het mij 
zouden vragen, zouden zij zich zeker rekenschap geven van mijn kracht in hen, want zij 
zouden het doen met vreugde in het hart, met vrede in hen en met vrolijkheid in gans hun 
wezen. Alles zou hen aangenaam toeschijnen, daar Ik vooral al mijn genaden in hen zou 
hebben uitgestort. 
 Mijn kinderen, die genaden zijn enkel voor hen die mij hun handelingen geven. Jullie 
allen kunnen ze verkrijgen, alles is in mij, Ik ben het Leven. De Liefde weet zich belangeloos 
te offeren om anderen gelukkig te maken. Ik ben het geluk. Het is zo goed het geluk in jullie 
leven binnen te laten. Het is de Liefde die leven geeft in jullie. 
 Ik ben het Hoofd van mijn mystieke Kerk, jullie zijn de leden van mijn Kerk. Mijn 
geliefde kinderen, jullie zijn in mij, Ik ben in jullie, wij vormen één Lichaam. Ja, mijn 
kinderen, zij die weigeren in harmonie te leven met het Leven, zijn zij die hun ja niet 
uitspreken. 
 Zij zijn zoals de kinderen die fietsen op fietsen waarvan de bandenspanning verhoogd 
is om ermee te oefenen, enkel denkend hun fysieke vorm te ontwikkelen, maar deze kinderen 
staan er niet bij stil dat de vorm die de hoogste prestaties levert, in hen is. Zij hebben er niet 
aan gedacht dat het leven, het ware leven, beweegt, dat het liefde verbruikt. Zonder liefde, 
sterven zij want zij hebben geen ja gezegd aan de Liefde. Ik beweeg, Ik leef, Ik bemin, Ik 
voed mijn leven: dat van de Liefde, het ware leven, het eeuwig leven. 
 Het is de stilstand die de kinderen doodt. Wees geen kinderen zonder doel die ter 
plaatse blijven rusten, het is zo vervelend niets te doen. Kijk, mijn kinderen, de Liefde is de 
motor die de liefde in jullie in beweging zet. Niemand sterft in mij, de Liefde. Alles wat jullie 
nodig hebben om gelukkig te zijn, is in jullie. Ik, Jezus, ik hou van jullie, kom in mij, mijn 
kinderen. Hoe bemin Ik jullie! Beminnen jullie mij? Zeg het mij met jullie ja’s van liefde in 
Jezus liefde. Amen.  
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204 – 10 augustus 2001 – Jezus Liefde 
 

Zoek een schuilplaats tegen de catastrofen. 
 

O! mijn kinderen, hoe bemin Ik jullie! Er zijn zoveel gebeurtenissen in jullie leven die 
jullie beproevingen geven. Jullie zijn er zich niet van bewust dat jullie je schade toebrengen 
wanneer jullie enkel luisteren naar jullie gevoelens. Ja, mijn kinderen, als er iets gebeurt met 
jullie naaste en men toont jullie dat op de televisie, dan zijn jullie oren als antennes, jullie 
ontvangen wat jullie willen horen. Jullie liggen op de loer voor alles wat negatief is, zoals die 
aardbeving in India. 

Jullie zitten gekluisterd aan jullie tv-post en jullie laten je dronken maken door die 
droevige woorden, net zoals jullie zich hechten aan een nieuw lied dat jullie doet trillen door 
haar melancholische klanken. Jullie zijn als automaten zonder veerkracht die niet uit zichzelf 
kunnen bewegen. Jullie worden zoals jullie tv: een toestel zonder leven. Jullie zijn niet meer 
in staat met jullie innerlijk te reageren, jullie blijven onverschillig terwijl jullie broers en 
zusters in gevaar zijn. Jullie reactie is zonder broederlijke liefde voor die kinderen die deze 
rampen ondergaan. Alles lijkt jullie onwerkelijk terwijl jullie vanuit jullie zetel naar hen 
kijken. 

Ja, mijn kinderen, wat doen jullie wanneer jullie dat nieuws horen? Jullie zeggen: 
“Arme mensen, zij hebben geen geluk! Het is afschuwelijk wat hen overkomt! Hoe triestig 
toch, zoveel doden!” En, na deze uitingen van sympathie, veranderen jullie van post om te 
zien of er daar geen andere en meer beelden worden getoond. Is dat echt uit liefde of uit 
sensatie? 

Zeg mij, hoeveel zijn er onder jullie die bidden wanneer zij hun broers en zusters zien 
lijden onder allerlei rampen, hoeveel bidden God hen te hulp te komen? Hoeveel offeren hun 
dagen of hun handelingen aan God op voor hen? Mijn geliefde kinderen, jullie weten zelfs 
niet dat God hen kan helpen door jullie ja’s aan de Liefde. Jullie worden zoals die toestellen 
zonder leven die beelden projecteren van kinderen die sterven; jullie zien deze kinderen en 
voelen niets, want voor jullie zijn dat slechts beelden. Jullie zijn zo gewoon geraakt aan 
beelden die de tv jullie toont dat jullie niet meer reageren. 

Ach, mijn geliefde kinderen, leer jullie te geven voor jullie naaste door aan God alles 
te geven wat jullie doen, voor hen, en jullie zullen ook genaden ontvangen. Dàt is je naaste 
helpen. Je geven is aanvaarden je ja aan Jezus te geven om genaden van liefde te ontvangen 
die jullie zullen helpen te geven. Ik hou van jullie, mijn kinderen. Ik wil jullie liefde voor de 
Liefde. De Liefde weet te geven, zij weet te ontvangen en zij weet ook uit te delen. 

De kinderen die rampen meemaken moeten weten hoe belangrijk het gebed is! Als zij 
hun ja aan de Liefde zouden uitspreken, dan zou dat hen helpen en zij zouden  ontdekken dat 
zij alleen door mijn genaden deze smarten kunnen doorstaan. Zonder mij, de Liefde, is elke 
smart afschuwelijk. Jullie gebeden, mijn kinderen, zullen hen helpen. Ik zal jullie gebeden 
veranderen in genaden voor hen. 

Beleef dit in de Goddelijke Wil, bid in Jezus, alles is in hem. Hij alleen kan alles, want 
Hij is alomtegenwoordig. De Goddelijke Wil is in alles, voor alles, altijd. Een gebed in de 
Goddelijke Wil is jullie ja geven aan de Kracht die zich in actie zet om van jullie gebed een 
goddelijk gebed te maken. Mijn kinderen, indien jullie de kracht zouden kennen van jullie 
gebed als het gebeden wordt in Jezus, zouden jullie enkel nog in mij bidden, want Ik ben de 
Goddelijke Wil. 

Die arme kinderen die onheil beleven hebben zichzelf niet beschermd tegen de 
aanvallen van de duivel, zij hebben zich onbeschermd gelaten. Zij die niet bidden, geven vrij 
spel aan de duivel en hij wordt de meester van hun leven, niet dat hij in hen leeft, maar hij 
roept situaties op die hen doen lijden. 
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Mijn kinderen, elk onheil is het resultaat van jullie gebreken tegenover de Liefde. De 
liefde kan een hinderpaal vormen tegen Satans haat voor jullie. Ik kan jullie niet dwingen mij 
jullie leven te geven zodat Ik jullie kan beschermen, als jullie dat niet willen. Laat hem geen 
vrij spel. Mijn Hemelse Vader is meester van alles, Hij kan hem verbieden allerlei 
samenzweringen tegen jullie en je naaste uit te werken, als jullie het Hem alleen maar zouden 
vragen. 

Het gebed is genade. God volbrengt zijn Liefdeswil als jullie bidden. Krachtiger is 
jullie gebed als jullie bidden in mij, Jezus. Ga door mij, zijn Zoon, Ik ben het Handelen. Als 
jullie het mij vragen, zal Ik in jullie bidden en Ik zal mijn gebeden aan mijn heilige Hemelse 
Vader aanbieden. Daar jullie gebeden mijn gebeden zijn geworden, zal jullie lieve Vader alles 
in het werk stellen opdat het slechte dat Satan jullie zou willen aandoen geen werkelijkheid 
wordt. 

Waarop wachten jullie, mijn kinderen, tot het grote strafgericht jullie allen vernietigt? 
Het is een liefdeskreet die Ik tot jullie richt. Kom los van jullie nachtelijk tv-kijken en laat het 
licht in jullie opflitsen, is het geen tijd dat jullie wakker worden? Hebben jullie de 
boodschappen gelezen van mijn tedere Moeder gegeven aan mijn kleine uitverkorenen te 
Salette, te Lourdes en te Fatima? Zij heeft jullie gewaarschuwd voor de komende catastrofen 
maar jullie hebben niet naar haar geluisterd. Jullie zeggen dat die rampen te wijten zijn aan de 
opwarming van de aarde. Kleine, ongelovige kinderen, weten jullie niet dat dit proces te 
wijten is aan jullie egoïstische wereld?  Heeft mijn Moeder jullie niet gewaarschuwd? Jullie 
hebben niet eens naar haar geluisterd en nu, terwijl jullie over deze gebeurtenissen spreken, 
zeggen jullie dat het normaal is. 

Dat normaal vinden is ervan uitgaan dat deze rampen deel uitmaken van de evolutie 
van jullie moderne wereld. Jullie beseffen niet dat het kwaad in jullie binnenste jullie doet 
zeggen dat deze gebeurtenissen bijna onvermijdelijk zijn rekening houdend met de ozonlaag. 
Jullie zeggen deze dingen zonder liefde voor jullie naaste. Jullie zijn geen liefde meer, jullie 
zijn koude kinderen geworden. Jullie denken niet aan hen die lijden door de onverschilligheid 
van de rijken die zich willen verrijken zonder rekening te houden met de gevolgen van hun 
beslissingen.  

Alles wat zich keert tegen de naaste, is het werk van Satan. Hij wil de wereld 
vernietigen met zijn kuiperijen en jullie, jullie zien niets. Jullie zeggen dat het normaal is 
omdat de ozonlaag aangetast is. Mijn kinderen, wie heeft de ozonlaag  vernietigd, zo niet de 
onverschilligheid van mensen ten koste van anderen? Het werk van Satan. Hij zet jullie aan 
tot het kwade en jullie zijn je van niets bewust. 

Mijn Moeder had jullie gewaarschuwd tegen de afwijzing van mijn liefdeswetten ten 
bate van materiële goederen. Zie wat jullie beleven: jullie leven enkel om jullie meer luxe te 
kunnen verschaffen; jullie families vernietigen elkaar; jullie kinderen zijn aan hun lot 
overgelaten, verscheurd door de scheidingen; de zelfmoorden nemen alsmaar toe en de 
bejaarde mensen sterven alleen. 

Kleine, blinde kinderen, had Zij jullie niet verwittigd voor de decadentie binnen mijn 
Kerk? Mijn kinderen vinden geen liefde meer in mijn Kerk, zij is bijna zonder groei. Haar 
kinderen verlaten haar om dan naar  religieuze sekten tetrekken, want zij hebben honger naar 
mij en zij vinden alleen maar onenigheid en veranderingen die hen in de war brengen. Zij 
hebben behoefte terug te keren naar de bron van levend water. 

In de Kerk zelf nemen de vergissingen snel toe. Sommige van mijn geconsacreerde 
zonen zien zich onder de controle van kinderen die denken de oplossing gevonden te hebben 
voor deze grote geloofsverzaking, en zij lijden daaronder. Men bedriegt mijn kinderen door 
hun niet de echte waarden van de liefde te geven. De maatschappij wordt gedomineerd door 
mensen zonder geloof.  Het geweld heerst overal. De scholen hebben mijn Aanwezigheid 
verworpen. Nieuwe ziekten zijn in de plaats gekomen van de pest. Mijn Aanwezigheid in 
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jullie families wordt niet meer aanvaard. Mijn kinderen van het licht worden belachelijk 
gemaakt, want de grote geloofsafval is overal aanwezig. 

Mijn Moeder had jullie een grote kastijding aangekondigd en jullie hechten er geen 
belang aan. Mijn eigen priesters geloven er niet in. Zij willen mijn kinderen niet opschrikken 
voor het geval dat zulks niet zou gebeuren en intussen kunnen jullie zien dat er verdeeldheid 
heerst in de schoot zelf van mijn Kerk. Mijn heilige Vicaris lijdt verschrikkelijk. Men 
bekritiseert hem, men is hem ongehoorzaam. Toch zal alles gebeuren, niet omdat God dat wil, 
maar door het gebrek aan jullie gebeden. Mijn Moeder had jullie gevraagd om te bidden, om 
boete te doen, om te vasten en jullie hebben niet geluisterd. 

Zeer weinige van haar kinderen zijn op de hoogte van haar boodschappen, die 
nochtans zijn goedgekeurd door mijn Kerk. Mijn kinderen, alleen het gebed kan verzachten 
wat komen gaat. Jullie nemen niet ernstig wat gaat komen. Jullie moeten thuis samen bidden. 
Noach luisterde naar God, terwijl de anderen om hem lachten. Maar toen de tijd van de 
zondvloed kwam, was niemand klaar, behalve de familie van Noach. Jullie gedragen zich 
zoals zij. Jullie spotten met mijn boodschappen en met die van mijn lieve Moeder. 

Jullie zullen alleen staan bij wat er komen gaat. Heden zijn er kinderen die zich 
voorbereiden op die gebeurtenis. Zij benutten mijn genaden van liefde die hen omvormen in 
kinderen van de Goddelijke Wil. Wanneer het zal beginnen, zullen zij in vrede zijn. Alles zal 
vreugde zijn voor hen, want het zal het begin zijn van een wereld van liefde waarin het kwaad 
zal verdwenen zijn. 

Ik, Jezus Liefde, bemin jullie, Ik wil het geluk voor allen die ja zeggen aan de Liefde. 
Kom tot mij, Ik zal in jullie genaden uitstorten die jullie zullen omvormen in wezens van 
liefde. Wees liefde, mijn kinderen, word liefde door in te stemmen Jezus in jullie levens te 
laten handelen. Aanvaard de Liefde in jullie, zij zal voor jullie wonderen verrichten. 

Gedaan met de angst die jullie nu kennen wanneer jullie aan jullie wereld denken. Blijf 
in veiligheid in mij, Jezus. Door jullie ja, laat Ik de liefde voor jullie naaste in jullie groeien . 
Ik bemin jullie, mijn geliefden. Dank u, mijn teder kind van het ja. Jezus, die jullie allen 
veilig wil in zijn liefde. Amen. 
 
215 – 18 augustus 2001 – De Vader – Jezus 

Mijn kinderen, Ik ben God, alleen voor jullie. 
Ik kom hier nu. 

 
De Vader: Mijn kinderen, Ik ben God de Vader. Ik ben God. Dit is voor jullie: Ik heb mijn 

bevel gegeven. Mijn kinderen, waarom kunnen jullie mijn glorie niet dienen? Jullie zijn mijn 
kinderen. Omdat jullie mijn gezegenden zijn, is mijn liefde een licht voor ieder van jullie. 
Ik, jullie Vader, heb jullie mijn Zoon gegeven. Hij is gestorven voor jullie zonden. Ik bemin 
jullie. Luister, mijn Zoon komt hier met de Heilige Geest in jullie; jullie zullen mijn glorie zien 
in jullie. Ik ben de Glorie. Mijn kinderen, nu kom Ik voor jullie terug. Ik zegen jullie leven in 
mijn Zoon. Mijn kinderen, Ik ben in jullie, Ik bemin jullie. (Deze tekst werd in het Engels 
gedicteerd en zo uitgesproken door La Fille du Oui). 
 Jezus: Ik heb mijn profeten aangekondigd dat er een dag zou komen dat mijn kinderen 
voor hen onbekende talen zouden spreken. Mijn kinderen, kijk naar deze geschriften en 
begrijp. Dit kind kent geen andere taal dan haar Frans. Zij schrijft de woorden zoals ze die 
hoort, met moeite, want zij is niet in staat de inhoud ervan te begrijpen. Alles is door Ons, de 
Goddelijke Wil, gewild. 
 De dag van mijn wederkomst is nabij en het is mijn Wil jullie mijn willen te laten zien. 
Door hun eigen wil, hebben de mensen geprobeerd te leven zonder de Liefde. Zij bouwen een 
egoïstische wereld met slechts één doel: het eigen geluk ten koste van zijn naaste. Ik kom om 
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jullie aan te tonen dat slechts de liefde de harten zal kunnen veranderen. Door te leven in de 
Goddelijke Wil, zal de liefde in jullie levens zijn, jullie zullen allen liefde zijn. 
 Alles is in mij voor mijn heilige glorie die de glorie is van mijn Vader. Ik ben 
gekomen om jullie de liefde van mijn Vader te leren kennen. Allen die mijn Vader liefhebben 
doen zijn Wil en allen die Hem genaden vragen moeten langs mij passeren. Overhandig mij 
alles, Ik volbreng de Wil van mijn Vader, Ik ben het Woord, het Handelen van de Vader. 
 Geen enkel kind mag mijn macht negeren. Mijn kinderen, Ik ben in jullie, stel mij 
jullie vragen en geef jullie over in mijn Wil; Ik, Ik ben het Alles van jullie alles, het Leven 
van jullie leven. Zie hoe groot mijn macht is, Ik verricht wonderen in jullie. Hoeveel onder 
jullie hebben kunnen zien dat mijn handelen aanwezig is? Ik ben de Weg, de Waarheid en het 
Leven, wie mij volgt heeft het eeuwig leven. 
 Sommige kinderen hebben genezingen naar het hart gezien, fysieke genezingen. Zij 
hebben in hun dagelijks leven mijn handelen gezien, zij waren getuigen van mijn liefde voor 
hen, zij hebben gemerkt dat God barmhartig is. Zien dat God altijd aanwezig is in je leven is 
een beweging die van binnenuit komt. 
 Als een kind niet in mijn licht is, kan het mijn handelen niet zien. Als het een gelukkig 
moment beleeft, zal het zeggen: “Dat is toeval en dat moest gebeuren” en als er een genezing 
plaatsvindt, zal het menen dat dit te danken is aan de wetenschap en dank zij de medicijnen; 
het zal het handelen van God niet waarnemen. Alleen God de Vader is de Macht. God is mijn 
Vader, Ik ben het Woord van God de Vader, alles is van mijn Vader. 
 Wanneer iemand geneest, is het omdat mijn Hemelse Vader het wil en Ik ben het, zijn 
Zoon, die handelt. Dat vindt plaats door de kracht van de Heilige Geest die jullie bedekt met 
zijn kracht en God handelt: wij zijn één enkele God. God eren voor de weldaden die Hij jullie 
schenkt, is het Licht zien dat handelt, alleen God geneest. 
 Ik ben teruggekeerd naar mijn Vader en Ik heb mijn Parakleet gezonden over mijn 
apostelen opdat zij mijn handelen zouden zijn: alles kwam van mij. Vandaag, kom Ik door 
mijn kinderen van het Licht opdat zij in mijn liefdesbeweging zouden zijn; de Heilige Geest, 
die de Kracht is, omhult hen opdat zij niet meer in zichzelf zouden zijn, maar in Christus: 
alles is van mij. 
 Men moet tot mij komen om de gave te krijgen het handelen van God te zien; het kind 
dat die gave ontvangen heeft is in mij, de Heilige Geest omhult hem en geeft hem die gave 
van liefde: alles is in mij, de Liefde. Diegene die zichzelf verloochent om te leven van mijn 
liefde geeft zich over in mijn handelen; hij wordt handeling, Ik verricht de actie in hem, de 
Heilige Geest omhult hem met zijn liefde opdat hij worde zoals Ik het wil: alles is in mij. Hij 
is niet meer in zichzelf, maar in mij, door de Liefde, in de Liefde, om glorie te geven aan mijn 
Vader die het Alles is van mijn Alles. Sterven in Christus, is leven in de Goddelijke Wil. 
 De Heilige Geest en Ik zijn in God de Vader, wij zijn de Drie-ene Liefde. In ons is 
alles kracht, wij zijn de Kracht. Alles wat goed is komt van Ons. Wanneer jullie een handeling 
stellen die jullie gelukkig maakt, is het de Heilige Geest die jullie dat laat doen en Ik in jullie 
maak er liefde van; Ik ben het Woord van de Vader, alles is van Ons. Niemand kan ook maar 
het minste goed doen tenzij Wij het willen, God is de Goedheid. 
 Wanneer jullie aan handeling stellen, denken jullie dat die handeling van jullie is 
terwijl zij van God is; dat komt omdat jullie de kracht van God in jullie niet zien. De Heilige 
Geest voedt jullie met zijn gaven. Alle gaven komen van de Heilige Geest. Hij is het Licht, 
Hij is de Liefde, Hij is in alles wat goed is; Hij is het die jullie het doet begrijpen. 
 Wanneer jullie weten dat jullie moeten opstaan om een voorwerp te gaan halen, is Hij 
het, de Heilige Geest in jullie, die jullie de behoefte geeft om dat voorwerp te gaan zoeken dat 
voor jullie nuttig zal zijn. Als jullie dat voorwerp in jullie handen houden, voelen jullie dan de 
behoefte om het te gebruiken? Hij is het die jullie dat laat voelen, Hij geeft de intelligentie. 
Dat kennen dient om het nut van dat voorwerp te begrijpen opdat jullie het zouden kunnen 
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gebruiken en, eenmaal beëindigd, zijn jullie tevreden over het resultaat van jullie werk. De 
voldoening die jullie voelen komt van Hem, Hij heeft in jullie licht gegeven opdat jullie het 
resultaat zouden zien: Hij heeft jullie de liefde doen waarnemen. 
 Mijn kinderen, wanneer jullie mij jullie ja in jullie geven, dan gebeurt er iets 
wonderlijks: dan neem Ik alles wat jullie zijn en Ik geef aan jullie beweging mijn handelen. 
Omdat jullie mij je ja hebben gegeven, weten jullie dat alles wat jullie doen van mij is, jullie 
begrijpen dat jullie handeling in de Goddelijke Wil is; dat is het licht in jullie dat het jullie  
laat begrijpen. Jullie leren te sterven in mij, jullie geven mij je leven en Ik neem het. Alles wat 
jullie mij geven is van mij: jullie leven is van mij en al jullie handelingen zijn van mij. 
 Wanneer jullie, in de Goddelijke Wil, een voorwerp zijn gaan zoeken, besef dan dat 
zelfs die kleine daad van mij is. Elke beweging in mij gedaan wordt een verheven beweging, 
want zij is gedaan in de beweging zelf van de Goddelijke Wil. Ik neem jullie beweging, zij is 
in mij, de Tegenwoordige, en daar Ik de Tegenwoordige ben, de Alfa en de Omega, is jullie 
beweging in God; het is in de Liefde dat jullie die beweging maken. 
 Elk kind is in mij sinds Adam en Eva tot en met het laatste kind dat geschapen zal 
worden; door mij hebben jullie alle kinderen in jullie. In de Goddelijke Wil, leven jullie in 
mijn Leven, jullie zijn niet meer in jullie, jullie zijn in mij. Ik neem jullie wil en maak hem tot 
de mijne; jullie wil is in mijn Wil omdat Ik jullie omhuld heb met mijn Goddelijke Wil. 
 Wanneer er een liefdesbeweging is in de Goddelijke Wil, dan verenigen alle 
handelingen van de kinderen van de Goddelijke Wil zich in jullie. Ik leg het jullie uit: als 
jullie een handeling stellen, zoals het gaan halen van een voorwerp, wordt jullie beweging, die 
mijn beweging geworden is, ook die van hen, want zij zijn door jullie ja aan de Liefde, in 
mijn Goddelijke Wil. Elk kind, vanaf Adam tot en met het laatst geschapene, is in mij; in de 
Goddelijke Wil is jullie beweging in hen. 
 Als jullie je beweging aan mij geven, zal jullie beweging in het heden plaatsvinden, 
maar omdat Ik alomtegenwoordig ben, wordt zij een beweging van de Liefde in al de 
kinderen van God, zelfs al doet die beweging zich bij hen voor in het verleden, in het heden of 
in de toekomst; zo geef Ik terug aan mijn Vader wat Hem toekomt, want alles komt van Hem. 
Hij is het die in jullie het leven gelegd heeft, het behoort Hem toe. Alles wat jullie doen wordt 
gevoed door zijn Leven dat Hij in jullie heeft neergelegd. Zien jullie, mijn kinderen, hoe 
groots de Goddelijke Wil is? Een eenvoudige beweging wordt een wonder. Sterven in Jezus, 
is leven! Wat is ze mooi die beweging in de Goddelijke Wil! 
 Het grootste wonder was jullie onze kracht te tonen door de heilige Gedaanten (van 
brood en wijn) die veranderen in mijn Lichaam en mijn Bloed; die beweging is eeuwigdurend, 
zij vindt plaats in de Goddelijke Wil. Kunnen jullie de verhevenheid van die liefdesbeweging 
vatten? Zij voedt jullie, sterkt jullie, maakt van jullie kinderen van God. Tot mij komen en  
mijn Lichaam en mijn Bloed tot jullie nemen, is aanvaarden niet meer in jezelf te zijn, maar in 
de Christus; daar gebeurt het grote wonder van de liefdesbeweging: Ik neem jullie om van 
jullie kinderen van God te maken, en dat doet zich voor tijdens elke mis. Die liefdesbeweging 
is een beweging in de Goddelijke Wil, zij vernieuwt zich in jullie uit liefde omdat jullie in mij 
zijn, de Liefde. 
 Het grootste wonder gebeurt vóór jullie ogen en jullie zien het niet eens; alleen de 
Heilige Geest kan jullie de verhevenheid van dit wonder doen ontdekken. Mijn kinderen, 
andere kinderen voor jullie hebben dit wonder aanschouwd, met hun ogen vol liefde hebben 
zij zich gerealiseerd dat God aanwezig was; die kinderen waren niet meer in zichzelf, maar in 
mij, de Liefde. De Heilige Geest omhulde hen met zijn kracht en liet hun mijn liefde zien, en 
de grootste liefde heeft zich voor hen ontsluierd: die van God de Vader. O! Hoe groot was 
hun vreugde bij de ontdekking van dat wonder dat zich voor hun ogen liet zien.  
 Kindertjes, het grootste aller wonderen speelt zich voor jullie ogen af, het is het 
wonder van de Liefde, Hij die zich aan jullie geeft. Hoe kunnen jullie dat wonder ontdekken  
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als jullie niet kunnen ontdekken dat jullie kinderen van God zijn? God zou alle wonderen 
kunnen doen, jullie zouden nooit tevreden zijn. Vragen aan God om jullie doorheen wonderen 
aan te tonen dat jullie liefde zijn, is slechts door jullie gewild. Ik wil jullie laten ontdekken dat 
in jullie de Liefde woont die alles voor jullie kan. Welk wonder kan dat voor jullie 
overtreffen? Geen enkel, want, wanneer jullie ontdekken dat de Zoon van God in jullie is, dan 
ontdekken jullie dat jullie kinderen van God zijn en weten jullie dat God de Vader jullie 
bemint en jullie bij Hem wil. Al wat van Hem is, geeft Hij jullie. Het is niet nodig te vragen, 
Hij geeft jullie alles. Als jullie van buitenaf kijken naar wat Ik jullie geef, en wat goed voor 
jullie is, zullen jullie slechts iets wonderlijks zien, terwijl Ik Goddelijk ben; keer in jullie 
binnenste en jullie zullen alleen de liefde vinden voor eenieder van jullie, want het is alleen 
voor jullie dat God zijn liefde wil tonen: Hij is een jaloerse God. Wonderen willen meemaken, 
getuigt slechts van Gods macht buiten jullie zelf. 
 Wie de Wil van God wil volbrengen wordt door God gezegend. Het is door mijn Wil 
dat alles zal geschieden. Alleen Ik ben er die kiest wat goed is voor ieder van jullie. Waarom 
van jullie kinderen maken die de betovering zoeken terwijl Ik voor jullie de eenvoud verlang? 
Ik ben op aarde gekomen uit liefde voor jullie. Indien Ik gewild zou hebben om jullie mijn 
macht te tonen, zou Ik jullie allemaal kinderen van mijn Wil gemaakt hebben zonder te 
respecteren wie jullie zijn. Ik die jullie menselijke zwakheid kende, Ik heb jullie willen 
beschermen tegen jullie menselijke wil die zo zwak is tegenover jullie hoogmoed die jullie 
ondergang wil. Mijn kinderen, zoek niet groter te willen zijn dan een ander in een poging om 
hem te laten zien dat jullie uitverkorenen zijn van God. Ik bemin jullie allen op dezelfde 
wijze. In ieder van jullie wil Ik genezing en bevrijding bewerken. Gaven die zich laten zien 
moeten zich voor alles ontwikkelen, door mij, in ieder van mijn kinderen. 
 Onnodig om heldendaden te stellen om aan anderen te tonen dat God jullie Vader is, 
Hij weet het, jullie zijn allemaal zijn kinderen. Diegene die wonderen wil doen om aan 
anderen te tonen dat God in hem is, toont slechts zijn eigen geloof in God. En wanneer een 
kind zegt in de Heer te zijn en wonderen doet, dan bewijzen die dat God in hem is, maar zij 
die naar hem kijken zijn slechts toeschouwers van Gods handelen.  
God wil meer dan dat, Hij wil jullie allen in zijn aanwezigheid. 
 De Tegenwoordigheid in jullie ontdekken, dat is het wonder dat jullie moeten zoeken. 
Het wonder dat jullie zal bewijzen dat God jullie Vader is, is geen ander dan dat wat zich in 
jullie voordoet. De Liefde is de Tegenwoordigheid, Ik ben de Zoon van God; die leeft in mij 
is in aanwezigheid van mijn Vader. Alles is in de kracht van de Heilige Geest die jullie 
bemantelt opdat jullie de liefde zouden ontdekken, ervan houden in mij te zijn om naar de 
Vader te gaan. 
 Geen enkel kind kan de liefde in zich ontdekken als het niet leeft in Mij. Ik ben de 
Liefde, Ik heb jullie het leven teruggegeven. Jullie die dood waren aan leven: zonder mij, het 
Leven, zouden jullie niet levend kunnen zijn en zonder mij, de Liefde, zouden jullie geen 
liefde kunnen zijn. Ik ben de welbeminde Zoon van de Vader, in Mij, heeft Hij heel zijn 
welbehagen gesteld. Niemand kan tot de Vader gaan zonder Mij. Als een kind niet tot Mij 
komt om liefde te zijn, zal het niet naar mijn Vader kunnen gaan, want Ik ben de Weg, Ik ben 
het Licht en Ik ben de Liefde. De liefde is leven in Mij, de Liefde. 
 Mijn kinderen van het licht, jullie die weten in mijn tegenwoordigheid te zijn en dat Ik 
leef in jullie, gaat het zeggen aan mijn kinderen die twijfelen. Ja, jullie die twijfelen, Ik, Jezus, 
Ik bemin jullie, Ik wil jullie in mij, helemaal in mij, in een totale overgave; Ik wil geen 
weerstand in jullie. Ik ben het Leven in jullie, leef in mij in deze bedrieglijke wereld. Ik kom, 
Ik, Jezus, om jullie te tonen dat jullie kinderen van God zijn. 
 Laat in jullie het Leven komen dat nooit een einde kent. Mijn kinderen, zie in mijn 
geschriften het woord nooit, jullie zullen begrijpen dat het einde nooit einde is. Het is de 
eeuwige liefde die Ik jullie wil geven; het is aan jullie alleen om te weten wat jullie willen. Ik 
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kom nu, begrijp het goed, jullie zullen mij zien, Ik die het Licht ben, want ik ben op weg naar 
het licht van jullie binnenste. Dank zij mijn genaden: houd het licht in  jullie brandend: steek 
jullie olielampen aan, want de Bruidegom komt. Maar hoevelen van jullie hebben hun 
olielampen niet gevuld! 
 Mijn kinderen, de tijd dringt, ik kom nu. Voor de uren van jullie dagen is de aftelling 
begonnen, bereid jullie lampen, de nacht der nachten komt, hij zal de aarde bedekken. De 
aarde zal slechts duisternis zijn, Ik alleen zal schitteren. Ik ben het Licht dat in jullie duisternis 
zal schijnen, opdat jullie, die momenteel wezens van duisternis zijn, de uitverkoren van mijn 
Vader zouden worden, wezens van mijn Wezen, de kinderen van mijn heilige 
Tegenwoordigheid. 
 Jullie die niet voorzien hebben jullie olielampen te vullen, waarmee zullen jullie zien? 
Jullie zullen verrast zijn wanneer de duisternis jullie overvalt, zij zal alles bedekken met haar 
zwarte mantel. Mijn kinderen, als er geen vuur is, is het zo koud! Ik, Ik ben het Licht dat jullie 
harten verwarmt. Om het licht te hebben, wees kinderen van het Licht. 
 Mijn kinderen, dat alles moet gebeuren, Ik ben het levend Woord. Amen, Ik zeg het 
jullie: wie je ook bent, wees licht in mijn Licht, want de tijd is aangebroken waarop de 
Bruidegom zijn aanstaande komt zoeken. Jezus, jullie Geliefde voor altijd, Ik in jullie, jullie in 
Mij, IK BEN. Amen. 
 
224 – 25 augustus 2001 Jezus  

Deze tijd is zo nabij zichtbaar te worden! 

Mijn welbeminde, Ik hou van je, Ik ben in jou, mijn geliefde. Alles is liefde in jullie, mijn 
kinderen, wanneer jullie houden van jullie Jezus Liefde. Mijn dochter, jij die je helemaal geeft, 
laat mij van jou een instrument maken voor de geschriften, enkel voor de geschriften. Ja, wees in 
mij, mijn dochter, jij bent in mij. Jullie, mijn kinderen, die mij beminnen, Ik bemin jullie, Ik ben 
aanwezig in eenieder van jullie en  jullie in mij. 
 Mijn lieve kleinen, jullie moeten beseffen dat deze tijd een tijd is van voorbereiding. Ik wil 
jullie in mijn wereld van liefde, hij is zo nabij zich te laten zien! Zie naar al wat rondom jullie 
gebeurt, alles is bezig ineen te storten. Ja, jullie werken hebben alles vernield wat voor jullie een 
wereld van geluk en vreugde had moeten zijn. Ik ben bezig jullie te verwittigen dat alles wat niet 
door de mens gerespecteerd werd jullie tol is. Door jullie gesloten harten, kennen jullie zo’n harde 
tijden dat jullie mij zeggen: “Maar, Heer, wat hebben wij gedaan?” 
 …. 
Mijn kinderen, men moet deze geschriften ernstig nemen, zij zijn voor jullie, zij lichten jullie in, 
dat jullie weldra Jezus zullen zien die in jullie leeft. Het zijn niet jullie materiële goederen die 
jullie het geluk zullen brengen, Ik ben het, Jezus, de Liefde, die jullie het geluk zal brengen. Jullie 
zullen geen materiële goederen meer nodig hebben die jullie zogezegd geluk schenken, jullie 
zullen gewaar worden wat liefde is, jullie zullen de liefde die zich geeft, ontdekken. Alles wat 
jullie de enige levenswijze lijkt te zijn, zal verdwijnen. Alles wat voor jullie belangrijk schijnt, zal 
niet meer bestaan, want het geld van deze wereld zal niet meer zijn; Ik ben het die jullie zal 
vervullen in mijn wereld van liefde. Jullie die lijden onder deze egoïstische wereld waar het geld 
primeert, geloof in het Blijde Nieuws, Ik kom het jullie tonen in jullie binnenste. 
 O! mijn kinderen, bekijk jullie zelf, Ik smeek jullie, denken jullie dat Ik onverschillig blijf 
ten aanzien van zoveel lijden? Ik kom jullie zeggen dat Ik jullie bemin. Het is voor jullie dat Ik 
deze boodschappen laat opschrijven om jullie te helpen beseffen dat Ik jullie kom tonen dat jullie 
kinderen van de liefde zijn. Alles is klaar voor jullie. En voor jullie, die mijn boodschappen reeds 
kennen, verlies niet het geduld. Ik weet dat jullie mijn terugkeer verwachten sinds het begin van 
de boodschappen te Garabandal, Dozulé, en die van mijn Moeder aan Don Gobbi. Hoevelen onder 
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jullie hebben boodschappen gelezen van andere boodschappers? Het zijn allemaal boodschappen 
die jullie voorbereiden op mijn glorievolle terugkeer in jullie harten. Elke boodschapper heeft 
boodschappen van de Hemel ontvangen voor jullie. Eenieder van hen werd door ons, de Drie-
eenheid en onze Moeder, voorbereid voor jullie. 
 Het is noodzakelijk dat jullie weten dat dit door ons, de Goddelijke Wil, gewild is, omdat 
Wij weten dat het goed is voor jullie. Wij hebben jullie terughoudendheid gezien, jullie oordelen 
en jullie weigering ten aanzien van onze boodschappen en boodschappers, het is jullie menselijke 
wil die jullie verhindert het licht in jullie zelf te zien. De Heilige Geest houdt niet op jullie te 
verlichten, maar jullie stoppen de oren dicht en blinddoeken de ogen. Jullie zien alleen  wat 
ogenschijnlijk goed voor jullie lijkt te zijn; jullie denken niet dat Wij beter weten dan jullie zelf 
wat goed voor jullie is. 
 

Mijn kinderen, jullie moeten beseffen dat dit alles Ons werk is voor jullie. Elke 
boodschap die gedicteerd werd moest jullie leiden tot jullie overgave in de Goddelijke Wil. 
Elke boodschapper werd door ons gekozen om jullie te helpen begrijpen dat Wij alleen onze 
werkers van het laatste uur uitkiezen. Een akker, mijn kinderen,wordt bebouwd, maar 
vooraf moet hij voorbereid worden opdat hij een goede oogst zou opbrengen. Elke etappe is 
belangrijk. 
 
 Als jullie, wegens persoonlijke oordelen, zekere boodschappen terzijde schuiven die onze 
voorbereidsels zijn voor jullie, dan zijn jullie het zelf die zich onze genaden voor jullie ontzeggen, 
want elke Hemelse boodschap is vol genaden. Al die genaden zijn essentieel. Als een kind op zijn 
weg boodschappen van een boodschapper tegenkomt, dan is het de Heilige Geest die ze op zijn 
weg gebracht heeft. Die zijn niet toevallig gekomen, want wij weten wat goed voor jullie is. In 
God is geen toeval, alles is in de Goddelijke Wil; alleen zij die niet weten dat alles in God is, 
geloven in het toeval. 
 
 Ik spreek tot eenieder van jullie die zegt: “Zo’n boodschapper zegt mij niets, of, ik hou 
meer van een andere, want hij brengt mij iets bij.” Kindertjes, laat ons de enige rechters zijn 
omtrent wat goed is voor jullie. Als jullie lezen, zeg dan dat het alleen jullie ziel is die zich aan het 
voeden is met Hemelse genaden, van haar Bruidegom. Gaan jullie haar genaden ontzeggen, 
waarvan wij weten dat zij die nodig heeft opdat zij op haar beurt jullie zou kunnen voeden door 
mijn genaden, om jullie te om te vormen tot kinderen van het Licht? 
 
 Oordeel niet over het voedsel van de Bruidegom voor zijn bruid. Weten jullie niet dat 
wij de Godheid zijn? Alles wat goed is voor jullie ziel komt van ons. Wij hebben elk woord 
gekozen. Wij hebben ervoor gekozen om tot jullie te spreken door boodschappen die 
rechtstreeks voortkomen uit onze liefde voor jullie. De tijd is slechts door Ons gekend. Wij 
kennen het ogenblik waarop het voor jullie nodig is onze woorden te lezen die zich hebben 
laten opschrijven, door onze enige Wil, om jullie te laten vorderen naar wat jullie niet 
kennen en die jullie zullen helpen. Het is niet aan jullie om Gods weg te analyseren die jullie 
leidt naar het eeuwige geluk. Elke boodschap werd doordacht om jullie te laten vorderen in 
jullie zo verwaarloosde geestelijk leven.  
 
 Bid, mijn kinderen, opdat de Heilige Geest jullie intelligentie opene voor de Wil van God. 
Bid de Heilige Geest om Hem te vragen jullie verstand te sluiten voor jullie menselijke wil; die 
verhindert jullie te begrijpen dat God beter dan jullie het moment kent waarop Ik aan mijn 
boodschappers woorden dicteer die jullie moeten horen. Kinderen van liefde, de tijden zijn zo 
belangrijk voor jullie eeuwig leven en jullie verliezen jullie tijd door te discuteren over mijn 
boodschappen van liefde. 
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 Ik heb jullie gezegd elkaar wederzijds te beminnen zoals Ik jullie heb liefgehad; waarom 
mijn boodschappers oordelen, bewerend dat zij hun menselijke wil laten voorgaan? Jullie zijn zo 
zelfvoldaan dat jullie zelfs niet meer zien dat de Hemel tot jullie spreekt. Zijn jullie superieur aan 
mij om te weten wat goed is voor jullie? Gaan jullie je hoogmoed blijven voeden? Kleine aan God 
ondergeschikte wezentjes, als jullie menen groter te zijn dan Ik, zal Ik jullie tonen wat jullie 
verdiend hebben door superieur te willen zijn aan jullie God. Als jullie boodschappen lezen die 
spreken van liefde, die mijn Evangelie niet tegenspreken, wees dan nederig, zeg dan tot jezelf 
dat God medelijden met jullie heeft, en dat Hij jullie te hulp wil komen, ondanks jullie 
koppigheid. 
 Ik heb geen enkel kind opzij geschoven, omdat het zogezegd niet was zoals Ik van hem 
verwacht had, Ik heb mijn leven gegeven om alle kinderen van mijn Vader te redden. Elk woord 
dat jullie uitspreken tegen een enkel van mijn kinderen, die woorden zijn uitgesproken tegen mij, 
jullie God Verlosser. Negeer de liefde van God niet, want Ik ben in ieder van jullie. Jullie hebben 
van jullie leven een dwaling gemaakt door alles wat jullie gehoord, gezien en gelezen hebben. 
Elke dag, hebben  die herhaaldelijke dwalingen jullie doen vergeten wie jullie zijn, jullie de 
kinderen die geschapen werden om tot mij te komen. 
 De meesten onder jullie horen elke dag, en dat gedurende verschillende uren, televisie en 
radio; anderen lezen de kranten, tijdschriften en romans; al die woorden hebben jullie verdoofd, 
jullie hebben ze bij herhaling gehoord en gelezen vanaf jullie geboorte. Is het dan niet normaal dat 
Ik, jullie Redder, jullie mijn liefde voor elk van jullie herhaal door gebruikt te maken van 
boodschappers? Mijn boodschappen laten jullie beseffen dat Ik in jullie leef en dat Ik sterf van 
liefde voor jullie. Zal Ik mijn boodschappen stoppen die herhalingen zijn van mijn 
onderrichtingen, terwijl jullie niet ophouden woorden te beluisteren en te lezen die jullie 
voortdurend van mij verwijderen? Mijn kinderen, deze boodschappen moeten jullie voeden. Ik wil 
jullie ziel voeden, zij heeft mijn genaden van liefde nodig. 
 
 Ik ben jullie Jezus, dezelfde die de andere boodschappers heeft doen schrijven. Dit 
kind is van Ons, de Drie-eenheid. Ik ben geen God die aan de een iets zegt en aan de ander 
iets anders, Ik ben niet anders naargelang de boodschapper, Ik ben Jezus van Nazareth, Hij 
die gestorven is op het kruis. Mijn boodschappen zijn boodschappen van liefde, zij brengen 
jullie naar mijn Nieuwe Aarde. Alles is voor de glorie van God de Vader. 
 Neem de tijd om jullie te voeden met Mijn Hemels manna. Overdenk of het minder 
belangrijk is mijn boodschappen te lezen dan te kijken naar jullie televisie, jullie kranten, 
tijdschriften en romans te lezen, te luisteren naar wat anderen van jullie denken. Lees deze 
boodschappen; doe het voor jullie ziel, zij zal het jullie terugbetalen met genaden die zij van Ons 
zal ontvangen hebben door jullie liefdeslectuur. 
 Kleine lieve kinderen, Ik bemin jullie zozeer! Indien jullie zouden zien hoezeer mijn 
Hart jubelt van vreugde wanneer een van mijn boodschappers zich aan mij overlevert! Deze 
kinderen worden instrumenten van liefde die woorden voor jullie ontvangen. En welke 
vreugde gevoel Ik wanneer Ik reeds anticipeer op het moment dat jullie die 
liefdesboodschappen zullen lezen! Jullie die Ik meer bemin dan mijn eigen Leven, hoe 
droevig wordt mijn Hart wanneer Ik één onder jullie neerbuigend  zie doen over mijn 
liefdeselan! 
 O! mijn kinderen, bereid jullie voor, de Genodigde komt eraan. Hij heeft zich gekleed met 
zijn bruiloftsgewaad, Hij komt om jullie te zien. Laat jullie lampen brandend zijn opdat alles klaar 
zou zijn voor het moment waarop Ik in jullie, met jullie zal zijn, mijn geliefden. Ja, Ik wil jullie 
met mij hebben, gezeten aan de bruiloftstafel, jullie zijn mijn eregasten. 
 Ik bemin jullie, mijn kinderen. Ik zegen jullie. Amen, Ik zeg het jullie, alles zal volbracht 
worden, zoals Ik, Jezus, het aangekondigd heb. Niets werd vergeten, alles is in mij; jullie, wees in 
mij. De Liefde is in jullie en jullie zijn mijn kinderen. Wanneer een kind zich in de spiegel bekijkt, 
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kan het niet twijfelen dat het zichzelf ziet. Wie zichzelf ziet, zal mij zien. Ik ben die was, die is en 
die zal zijn, Ik ben in eenieder van jullie, Ik kom.  
Maak je kruisteken, mijn veelgeliefde. Amen. 
  
226 – 28 augustus 2001 Jezus Liefde 

Het huwelijk in de Liefde. 

Mijn veelgeliefde dochter, weet jij niet dat de liefde alles omvat, zelfs de meest weerspannige, 
zoals zij die leven in echtbreuk, ja diegenen die onverschillig zijn tegenover mijn liefdeswetten en 
buiten het sacrament van het huwelijk leven?  Ik kan alles voor hen, Ik bemin hen zo! 
 
Velen hebben hun huwelijk verlaten om te leven in het genoegen zich opgehemeld te weten door 
iemand die hen meer waardeerde dan de persoon met wie zij getrouwd zijn. Zij komen ertoe te 
denken dat Ik instem met hun nieuwe verovering, zeggende dat Ik een God ben vol 
barmhartigheid. Dat alles is zo hedendaags dat de kinderen van deze wereld de getrouwde koppels 
die nog bij elkaar zijn als zonderlingen zien. Zij worden beschouwd als marginalen. Is dat het 
ware leven in God? 
 Laat mij je iets zeggen, met woorden die door jouw verstand gekend zijn, hoe mijn 
uitverkorenen zullen leven die zullen willen leven in mijn Nieuwe Aarde die Ik voor hen bereid 
heb. Mijn kind dat Ik bemin, wees in jouw Jezus die zo van je houdt. Ik ben de Liefde in jou, alles 
is liefde in jou. Ja, Ik ben in jou, jij die je geeft zonder berekening. 
 Mijn geliefde, hoe groot zal het geluk zijn voor al mijn kinderen van de Liefde! Allen 
zullen in de liefde zijn. Wanneer de liefde in hun harten zal regeren, dan zullen zij allemaal 
verliefd zijn op elkaar; allen zullen elkaars vreugde uitmaken; allen zullen blij zijn te geven, te 
delen en het geluk van de ander te beschouwen. De vreugden van de naaste zullen hun eigen 
vreugde uitmaken. 
    Daarom is het, mijn kinderen van het ja aan de Liefde, dat Ik jullie wel kan uitleggen wat 
die inwendige vreugden zullen zijn die jullie zullen voelen wanneer jullie in mijn Nieuwe Aarde 
zullen zijn, jullie kunnen ze niet begrijpen zo immens zijn hun weldaden. Tegenover deze 
openbaring vormt jullie menselijk begripsvermogen een hindernis die jullie belet om de grootsheid 
van dit geschrift te vatten. Jullie zwakheid is zo groot terwijl de vreugde van jullie ziel zo 
overweldigend is!  Jullie zullen allen verstomd staan voor de vreugde-uitbarstingen die zich in 
jullie zullen laten gevoelen wanneer jullie voor het aanschijn van de Liefde zullen staan. 
 Als jullie je ja uitspreken, worden jullie zozeer liefde dat jullie je zelfs met de grootste 
moeite niet kunnen inbeelden in welke staat jullie zullen zijn, gezien jullie veel te grote zwakheid 
te wijten aan jullie zonden. Jullie zijn veel te kwetsbare wezens door jullie vooropgezette ideeën. 
Kijk naar jullie reactie wanneer Ik zeg dat er geen geween meer zal zijn, geen ziekten, geen 
geweld noch angst, maar alleen vrede, geluk en eeuwige vreugden, jullie blijven sceptisch, want 
jullie zijn veel te ontvankelijk voor alles wat jullie in je leven meegemaakt hebben, jullie zeggen 
dat het te mooi zou zijn. 
 Mijn kinderen, de grootsheid van dit geschrift zal jullie niet kunnen bereiken zo diep is het. 
Het ontsluiert episoden van jullie leven, en dat zal jullie doen denken dat wat geschreven is, 
onzinnig is. Mijn kinderen, de waarheid is in mij, Ik ben het Licht dat jullie duisternis verlicht. Ik 
ben het die dit kind van liefde de woorden dicteert die zij opschrijft opdat jullie zouden weten dat 
de opvatting van het ware geluk op aarde enkel gekend is door mij, de Liefde. Jullie kunnen zich 
niet voorstellen wat er komen gaat zo groot zal het geluk zijn. Alles zal in jullie zijn; jullie zullen 
allen in mij zijn, alleen in mij. Kom tot mij en geef jullie over aan mijn Wil; daar alleen  zullen 
jullie het geluk begrijpen waarover Ik jullie wil praten. Al kunnen jullie het nu niet beleven, jullie 
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kunnen er wel de effecten van voelen. Hoe klein die ook zijn, mogen ze jullie verheugen, door te 
weten wat jullie wacht! 

Mijn lieve kinderen, jullie die echtgescheiden leven sinds x jaren, terwijl God jullie 
verenigd had met het geliefde wezen door het sacrament van het huwelijk, jullie zijn niet bereid 
om jullie huidige leven op te geven om te geloven in wat jullie je niet kunnen voorstellen; lees dit, 
het is voor jullie die Ik bemin. Zelfs als jullie dat onsamenhangend zal vinden, Ik ben de enige 
rechter over mijn woorden. 

Laat jullie niet beetnemen in de valstrik van mijn vijand die jullie in het onbegrip wenst 
omtrent deze geschriften; Ik alleen kan jullie helpen, niet jullie die zo zwak zijn wegens het kwaad 
dat in jullie is. Het is Satan die jullie heeft aangespoord om mijn wetten van liefde op te geven. 
Bid om licht te verkrijgen om jullie dwaling tegenover mijn geboden in te zien. Ik hou van jullie, 
mijn kinderen; alles zal slechts geluk zijn. 
 De koppels, die hun huwelijk hebben opgegeven in de hoop het geluk te kennen, leven in 
echtbreuk, en de koppels die samenleven zonder het sacrament van het huwelijk, leven buiten mijn 
sacrament van liefde. Al deze kinderen die ontrouw zijn aan mijn sacrament, zullen, indien  zij 
ervoor kiezen het ja aan de Liefde uit te spreken, een eeuwig geluk kennen. Ja, mijn kinderen, 
jullie die ja zullen zeggen om het eeuwig leven te hebben, jullie zullen berouw hebben voor de 
Liefde die het sacrament van het huwelijk heeft ingesteld, want Ik zal in jullie genaden van liefde 
leggen die jullie de kracht zullen geven jullie te herpakken en jullie zullen opnieuw kinderen van 
God worden. 
 Het huwelijk, mijn kinderen, is een sacrament dat jullie genaden geeft. Die genaden 
hebben jullie niet gebruikt; door hen zal Ik jullie sacrament doen herleven. Jullie die ontrouwe 
kinderen zijn aan de Liefde, de genaden van het sacrament van het huwelijk zal jullie het licht 
geven en jullie zullen jezelf zien zoals jullie zijn. Wanneer twee wezens zich verenigen in het 
huwelijk, zijn zij niet twee, maar een. De zonde van echtbreuk is een belemmering voor de liefde. 
 Alleen de liefde zal in mijn Nieuwe Aarde regeren. Jullie zullen de liefde ontdekken, het 
ware dat in jullie is; jullie zullen niet kunnen ontsnappen aan jullie liefdesuitingen die hem of haar 
zullen zoeken die deel uitmaakt van jullie wezen; jullie ogen zullen zich openen voor de liefde en 
jullie liefde zal herleven, want alles in jullie zal zich laten zuiveren. 
 Wanneer twee wezens elkaar leren beminnen, dan ontdekken zij de ware liefde die zich 
geeft. Als jullie voor de Liefde zullen zijn, zullen jullie de ware liefde kennen en dan, vermits 
jullie aan de andere verbonden zijn door het sacrament van het huwelijk, zullen jullie het ware 
gelaat van de liefde ontdekken: dat wat in het diepst van jullie wezen is, dat wat zuiver is, 
geheiligd door mijn genaden van liefde. 
 De dag waarop Ik aanwezig was bij de bruiloft van Cana, heb Ik, door mijn Aanwezigheid, 
dat huwelijk gezegend en water in wijn veranderd. Elk sacrament is het werk van God. Alleen 
God kan een sacrament instellen. Zo is het dat op die dag, toen mijn tedere Moeder mij vroeg om 
dat wonder te verrichten, Ik door een liefdesdaad in mijn Vader geantwoord heb op haar 
liefdesvraag die voortkwam uit de goddelijke liefde. God was getuige, in aanwezigheid van de 
Moeder van het Woord, van de vereniging van twee kinderen Gods die zich voor eeuwig 
verenigden. Ik, Jezus, voltrok op die dag de heiliging van het huwelijk opdat twee kinderen voor 
eeuwig in geluk zouden verenigd zijn. 
 Mijn kinderen van de Liefde, om het geluk te doen opbloeien, moeten twee wezens die 
elkaar beminnen zich verenigen in het sacrament van het huwelijk om van mijn genaden te 
genieten; alles is in mij, Jezus. 
Als jullie in mijn Nieuwe Aarde zullen leven, zullen jullie zo’n geluk voelen dat jullie verliefd 
zullen zijn op de persoon die zich met jullie verbonden heeft door het sacrament van het huwelijk, 
want mijn genaden die er aan verbonden zijn zullen op jullie neerkomen. 
 Door dat sacrament, is er een band die men niet kan scheiden; het is de vereniging tussen 
een man en een vrouw die een worden in het huwelijk: dat is onlosmakelijk. Het huwelijk is de 
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eenheid van een man en een vrouw, het is de verbintenis in de liefde. De een tegenover de ander, 
zijn zij verenigd om één geheel te vormen. Als de ene een handeling stelt, steunt de andere hem; 
als de ene uit noodzaak zich verwijdert, moet de andere in de liefde van God blijven, want de 
Liefde bewoont hen. Als een van de twee ziek is, blijft de andere, in de mate van het mogelijke, 
dicht bij hem/haar om te helpen, want de liefde is in hen. Als de relatie liefde is, is er enkel geluk. 
Het koppel is aan elkaar verbonden om één te zijn. 
 Het gebed is genade tussen twee verliefden. Ik voed het koppel door mijn genaden van 
liefde. Ziehier wat de liefde is wanneer zij gevoed wordt met mijn genaden: zij is vrij, geduldig, 
eerbiedig, innemend, vol attenties, vriendelijk, goed en teder. Het beminde wezen, dat in de liefde 
leeft, houdt ervan zich te geven zonder iets van de andere te eisen, want de liefde is gratis. In de 
liefde is alles schoonheid. De ander een plezier doen maakt de ander gelukkig: wie zich geeft, 
weet zich te laten beminnen. Het huwelijk is een daad van liefde waar alles gedaan wordt in 
vereniging van twee op elkaar verliefden.  
 Mijn kinderen, hoeveel onder jullie zijn uit elkaar, gescheiden! Jullie zijn vergeten dat het 
huwelijk niet slaagt zonder mij; jullie hebben willen trouwen in de mening dat alleen jullie liefde 
zou volstaan voor die lange weg. Weten jullie niet dat het huwelijk, een levensloop is die zich laat 
doorbreken door het dagelijkse, door de humeurigheid, door de uiteenlopende meningen, door de 
geldelijke noden, door de verschillende wijzen waarop jullie je kinderen willen opvoeden, door 
vermoeidheid, door ziekte, door verwijten veroorzaakt door jullie dagen die gevuld zijn met werk, 
door het gebrek aan respect, door jullie eigen manier om dingen te zeggen, enz.? Dat alles heeft 
jullie liefdesrelatie  verpest terwijl jullie dachten onwankelbaar te zijn. 
 Die levensloop opgaan met jullie beiden zonder de bronnen tot oplossingen mee te nemen 
heeft jullie geleid naar onenigheid, ongeduld en teleurstelling. Mijn kinderen, jullie dachten dat 
het mogelijk was zonder mij, Jezus, die jullie verenigd heeft! Maar, zonder mijn genaden, is dat  
zoals op weg gaan in de woestijn zonder veldfles met water! Niemand kan de beproeving van de 
reis doorstaan, dat is onwaarschijnlijk, tenzij mijn hulp wordt ingeroepen. Ben Ik niet de Bron van 
levend water? 
 Door te denken dat jullie volmaakte echtgenoten zouden zijn, zonder zwakke plek en 
zonder strubbeling, zijn jullie vergeten dat jullie mij nodig zouden hebben om het gelukkig 
samenzijn te kennen. Ik ben de Liefde, die jullie tot liefde maakt met mijn genaden van liefde. 
Jullie konden niet verliefd blijven, want jullie wisten je niet in mij; daarom hebben jullie mij niet 
om genaden van liefde gevraagd. Met de tijd, is jullie liefde voor elkaar verdwenen en jullie zijn 
naar een ander gegaan om te zoeken wat jullie verloren hadden. 
 Wanneer een van de twee niet geprofiteerd heeft van de genaden van het huwelijk, moet de 
ander hem steunen door mij te vragen hem te helpen, bij middel van het sacrament van het 
huwelijk. Als de twee mij niets vragen, zal daaruit een vermindering voortkomen van hun 
wederzijdse aantrekking en zal, op een dag, de onenigheid dagelijkse kost zijn; beiden zullen 
eronder lijden. 
 Satan, de onruststoker, wil de koppels ophitsen om uit elkaar te gaan, want hij wil hen in 
het kwaad. Hij weet dat de familie een bron is van geluk waarin de verbonden kinderen krachten 
kunnen putten om kinderen van God te blijven. Als een koppel lijdt door gebrek aan liefde, dan 
maakt hen dat zo zwak dat het kwaad in elk van hen de overhand neemt op het goede. Als een van 
beiden niet meer bij de ander wil blijven, moet de andere bidden en zich op mij te verlaten; Ik zal 
hem genaden van kracht geven om niet te bezwijken onder het kwaad opdat hij de andere zou 
kunnen helpen, diegene die wel bezweken is. 
 Mijn kinderen, hoeveel onder jullie hebben, in jullie wereld van vrijheid, hun man of 
vrouw verlaten? Omdat jullie te zeer leden onder gebrek aan liefde, hebben jullie een troost 
gevonden: jullie hebben de ware, unieke, betrouwbare liefde binnenin, vervangen door jullie te 
koppelen aan een partner. Omdat jullie een relatie als koppel willen hebben, gecombineerd met 
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materiële goederen en seksueel genot, maken jullie van jezelf kinderen die zich daarmee tevreden 
gesteld hebben omdat  jullie niet gevonden hebben wat jullie ontbrak. 
 Jullie, die uit elkaar zijn of gescheiden, jullie die dat gebrek aan liefde gekend hebben, 
jullie ontgoocheling heeft jullie een gevoel van mislukking gegeven. Jullie zijn gevlucht van die 
mislukking om jullie te hechten aan jullie overtuiging dat het geluk uiterlijk is, niet innerlijk, en 
dat het beter is elkaar te verlaten wanneer er geen liefde meer is. Mijn kinderen, jullie leven buiten 
jullie gezegende huwelijk. Mensen van deze wereld, jullie hebben niet begrepen dat Ik diegene 
ben die het geluk geeft in het sacrament van het huwelijk. 
 Wanneer jullie je ja zullen uitspreken, mijn kinderen, zal Ik in jullie genaden van kracht 
storten die jullie zullen helpen om jullie pijn omwille van jullie ontrouw tegenover de Liefde te 
verdragen, Hem, de Meester van de echtparen, Hem, de onvoorwaardelijke Liefde. Ik ben de 
Liefde. De Liefde geeft de kracht, de sterkte, de zachtheid, de vriendelijkheid, de goedheid, de 
eerbied, de tederheid, de smaak en de eenheid van het koppel. 
 Mijn kinderen, als jullie voor de Liefde zullen staan, zullen jullie alles voelen wat jullie 
van mijnentwege zouden moeten ontvangen hebben in het sacrament van het huwelijk, en het zal 
onder tranen van berouw zijn dat jullie mij je ja zullen geven want, jullie die de liefde zoeken, 
jullie zullen de liefde gevonden hebben, de ware, enige liefde. 
 Jullie die lezen, hoeveel onder jullie stellen zelf, nu op dit moment, vragen over jullie 
relatie die zich met de jaren gevestigd heeft met de man of de vrouw van een ander! Jullie hebben 
genegenheid voor de persoon met wie jullie leven terwijl die een ander toebehoort. Mijn kinderen, 
als jullie ontrouwe kinderen zijn aan de Liefde, is dat omdat jullie ontgoocheling kenden, die van 
het niet vinden van de liefde. Omdat jullie leden, hebben jullie tegenover mij onverschilligheid 
ontwikkeld en hebben jullie geluk gezocht enkel rekenend op jullie zelf. 
 Jullie hebben mijn wetten van liefde in de steek gelaten en jullie enkel bekommerd om 
jezelf, zonder te denken dat het een kwaad was om de man of de vrouw van een ander te nemen. 
Jullie hebben tot jezelf gezegd dat dit alles uitvindsels zijn van de Kerk om jullie beter te kunnen 
controleren. Sommigen, op dit moment, voelen zich verloren door wat zij nu lezen, zij kunnen de 
hele omvang van dit geschrift niet bevatten, omdat zij zich geen andere manier van leven kunnen 
voorstellen. Mijn kinderen, wanneer jullie Mij in je zullen zien, zullen jullie mijn woorden niet 
kunnen ontkennen. 
 Jullie die ja zullen zeggen tegen de Liefde, jullie zullen jezelf zien zoals jullie zijn met 
mijn genaden. De Liefde zal jullie omhullen en Hij zal jullie laten zien wat de echte liefde is; jullie 
zullen niet kunnen weerstaan voor die ontdekking. Jullie die zo willen bemind worden en 
beminnen, jullie lijden zal veranderen in vreugde, want jullie zullen de Liefde zien die jullie meer 
bemint dan jullie jezelf beminnen. Jullie zullen omgevormd worden door mijn liefdesgenaden en 
wat jullie nu onmogelijk lijkt zal jullie dan wonderlijk toeschijnen, want jullie zullen nog slechts 
liefde zijn. 
 Jullie, mijn kleine rebelse kinderen, deze wereld waarin jullie leven heeft zijn eigen wetten 
om echtscheidingen te vergemakkelijken. Door voor jullie de weg te openen om aan mijn wetten 
van liefde te ontsnappen, die door de Kerk geëerbiedigd worden, is jullie geweten rekbaar 
geworden. Jullie hebben zo’n respectloze vrijheid ontwikkeld tegenover jullie zelf dat jullie 
kinderen geworden zijn die om ter hardst jullie behoeften aan liefde uitrafelen, zoals op een 
vlooienmarkt: mooi, goed, niet duur, aan de meest biedende. Jullie bieden zich aan om een 
moment van genot te smaken en indien dat ogenblik jullie aangenaam is, dan wordt dat voor jullie 
een nuttige aanwijzing, want jullie willen weten of het de moeite loont om die relatie voort te 
zetten. 
 Na een tijd, als het jullie nog steeds bevalt, worden jullie een koppel. Terwijl jullie mijn 
liefdeswetten willen negeren, vragen jullie zich niet af of dat wel goed is voor jullie ziel, want 
jullie hebben je ziel verstikt om haar stil te houden. Mijn kinderen, jullie wereld is nu vol met 
koppels die in elkaar vervlochten zijn, vergetend dat zij hun wil gedaan hebben ten koste van de 
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eeuwige liefde. Wanneer de Liefde in jullie zal verschijnen, zal Hij zich laten ontdekken om jullie 
niet te verpletteren onder jullie schaamte. Hij zal in jullie genaden van liefde storten die jullie je 
ziel zullen laten zien, zij, de verwaarloosde, zij die jullie hebben willen doen zwijgen. 
 Mijn kinderen, jullie die liefde zoeken bij hen die reeds getrouwd zijn, dit is voor jullie 
opdat jullie zouden weten dat het geluk in jullie is. Jullie die een schijnbaar geluk gevonden 
hebben, jullie hebben je eraan gehecht; mits jullie gelukkig willen zijn, willen jullie je onwettige 
vereniging niet opgeven. Weten jullie niet dat jullie kinderen van God zijn uitgekozen om te leven 
in een wereld van liefde? Jullie kunnen je niet voorstellen hoe jullie binnenste snakt naar zuivere 
liefde, ware liefde, volmaakte liefde. Die liefde, kan alleen mijn Vader jullie geven, niet diegene 
waarmee jullie samenleven. 
 Mijn kinderen, als jullie ernaar dorsten gelukkig te zijn, komt dat omdat jullie in jullie 
binnenste, kinderen van liefde zijn. Jullie willen gelukkig leven op deze aarde door jullie eigen 
middelen, zonder God. Mijn kinderen, Ik ben de enige die jullie gelukkig zal maken. Als jullie 
ervoor kiezen om mij te blijven ontkennen, zullen jullie niet op de rechte weg kunnen zijn, die 
weg die jullie naar mijn Nieuwe Aarde zal leiden. 
 Jullie die onwettige relaties kennen en die de ware liefde willen kennen, als jullie mij 
zullen zien, zullen jullie de Liefde zien, en door jullie ja, zullen jullie liefde worden. Omdat jullie 
liefde zullen geworden zijn, zullen jullie de liefde die verenigt herkennen; jullie zullen weten dat 
het wezen waarmee jullie samenleefden, niet met jullie verenigd kan zijn, want het is reeds 
verenigd met echtgenoot of echtgenote door het sacrament van het huwelijk en die twee kinderen 
behoren alleen mekaar toe. Mijn kinderen, jullie zullen zo’n vreugde kennen voor die mensen die 
verbonden waren door het sacrament van het huwelijk dat die vreugde jullie zal uitnodigen om op 
jullie beurt ook te gaan naar de persoon die jullie hart van liefde jullie zal aanwijzen. 
 Mijn kinderen, Ik kom jullie het geluk brengen; dat geluk zal eeuwig zijn. Mijn Hemelse 
Vader zal jullie genaden schenken en jullie zullen kinderen worden gemaakt naar het beeld van de 
Liefde. Jullie zullen je vergissingen niet meer herinneren, jullie zullen slechts een verlangen 
hebben: te vertoeven in de eeuwige zaligheid. 
 En jullie, kleine ongelovige kinderen, jullie die leven als ontrouwe kinderen, die het 
sacrament van het huwelijk weigeren, jullie beseffen de belangrijkheid van dit sacrament niet. 

De Dochter van het Ja aan Jezus: Ik hoor de stem die mij zegt: “Geef, geef aan mijn 
kinderen liefde.” 

De ziel van Maurice* in de Goddelijke Wil (* Echtgenoot van de Dochter van het Ja aan Jezus, 
overleden in 2001): Ik ben in jou, mijn veelgeliefde echtgenote, jij bent in mij, wij zijn in Jezus. Wij 
zijn samen omdat God ons verenigd heeft voor de eeuwigheid. God is ons leven, Hij is de 
heerlijkheid van onze eeuwige dagen. Mijn lieve vrouw, in de Goddelijke Wil, wil God de Vader 
dat wij getuigen van onze liefdesvereniging. 

 Alleen het sacrament van het huwelijk heeft ons zo kunnen verenigen voor de 
eeuwigheid. Toen wij ons zo wederzijds aan elkaar gegeven hebben uit liefde, voor de Liefde, 
heeft God ons gevoed met zijn liefde; Hij heeft ons genaden van liefde gegeven. Hoeveel 
momenten van wederzijdse liefde hebben wij niet gekend! Zij staan opgetekend in ons voor de 
eeuwigheid, want alles wat van God komt, schrijft God in het Boek des Levens. Wij hebben 
samen handelingen gedaan die opgeschreven staan, gegraveerd voor de eeuwigheid. 

Alles is liefde wanneer twee gehuwden handelingen doen in God. Onze liefdesrelaties 
waren in God, Hij is de Auteur van onze liefdesbewegingen. Zij hebben vruchten voortgebracht, 
onze kinderen zijn de vruchten van God. Alles wat tot ons gekomen is om op aarde te leven, is ons 
door Hem verschaft. 

Herinner je, mijn geliefde echtgenote, als een woedeaanval tussen ons plaatsvond, werd het 
enkele minuten later al weer rustig. Zonder de genaden, hadden wij ons niet kunnen verzoenen, 
gezien het feit dat wij twee kinderen waren die in onze menselijke wil leefden. 
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God luisterde naar onze gebeden en overstelpte ons met genaden. Al die jaren hebben bewezen dat 
God aanwezig was in onze vereniging, alleen God verenigt. 
 Jezus: Mijn kinderen, als twee geliefden zich scheiden door de aardse dood, staat God toe 
dat zij verenigd blijven. Het geliefde wezen dat naar zijn eeuwige plaats vertrekt, zelfs al moet het 
langs het vagevuur, waakt over de geliefde die nog op aarde moet blijven. Het helpt haar/hem om 
het verblijf op aarde goed te beëindigen om zich samen terug te vinden in het Rijk van God. 
 De ziel van Maurice in de Goddelijke Wil: Mijn geliefde, God is in jou, ik leef in hem, 
wij zijn in liefdesharmonie met de Liefde. Als zij die twijfelen aan de weldaden van het huwelijk 
konden begrijpen hoe heerlijk het is om in liefdesharmonie te leven, zouden zij het huwelijk wel 
overwegen. Alleen het huwelijk heeft ervoor gezorgd dat jij en ik samen zullen zijn voor de 
eeuwigheid. Zelfs als jij nog op de aarde verblijft voor jouw zending, spreek ik, die in Jezus ben, 
ten beste bij Hem opdat jij genaden van liefde zou bekomen, opdat wij samen verenigd zouden 
zijn in het Rijk van God de Vader. Als de koppels die niet getrouwd zijn wisten hoezeer wij 
verbonden zijn, zouden zij geen seconde twijfelen om zich door het sacrament van het huwelijk te 
verbinden. 
 De goddelijke liefde is niet menselijk, het is de liefde van de ziel. Wanneer jij bij mij zal 
zijn in het Rijk van God de Vader, zal onze liefde veel groter zijn, veel volmaakter en veel 
zuiverder dan die wat wij gekend hebben op aarde omdat wij elkaar enkel zullen beminnen in 
God. Zeker, men moet niet denken zoals wij op aarde waren, deze liefde is anders. Op de aarde is 
er de beweging van de voortplanting; hier, in de Hemel, is er geen geboorte, wij zijn in de 
goddelijke liefde. 
 Wanneer een man en vrouw verenigd zijn door het sacrament van het huwelijk, wordt dat 
in de hemel een hemelse liefdeseenheid. Die liefde is goddelijk. Als de geliefde, hier op aarde, 
hertrouwt, dan verbindt God deze vereniging in het huwelijk. De geliefde in de Hemel zal bij God 
ten beste spreken opdat zij zich als kinderen van God zouden gedragen, want hij wil dat de 
geliefde die op aarde achtergebleven is bij hem in de Hemel zou zijn. Het is Gods liefde die in 
hem is. Het is in een goddelijke liefdesvereniging dat zij zich allen samen zullen terugvinden. 
 Alles is zo zuiver in de Hemel, het is als een liefdeswals! God is de liefde, alles is in God. 
Zij die op aarde verenigd waren door het sacrament van het huwelijk zien zich weer in de Hemel 
om Gods Liefde te bejubelen voor hun eeuwig geluk. Elk huwelijk is een symbool van eeuwige 
liefde. Zij zijn in God, deze kinderen, en God is de Liefde, en enkel de Liefde kan Gods kinderen 
in de liefde verenigen; het is als een vereniging van heilige echtgenoten en echtgenotes. Net zoals 
voor de bisschoppen, de priesters en de religieuzen die zich aan Jezus hebben toegewijd, is het in 
een kinderlijke liefde dat zij zich gegeven hebben; het zijn mystieke huwelijken. In de Hemel 
zullen deze heilige bruidegoms en heilige bruiden voor eeuwig in een liefdeseenheid zijn in Jezus. 
In de Hemel is alles enkel liefdesharmonie. Mijn vrouw, hoezeer zal onze liefdeseenheid eeuwig 
zijn! Ik bemin je. 
 Jezus: Mijn kinderen, deze liefdesgetuigenis komt van de Liefde. Maurice heeft zich uit 
liefde voor God gegeven opdat zijn echtgenote helemaal liefde zou zijn. Kijk, allen die ja zullen 
zeggen aan de Liefde zullen in mijn Nieuwe Aarde leven als liefdewezens. Ja, mijn kinderen, zeg 
ja aan de Liefde en jullie zullen ernaar dorsten om jullie te verenigen, om te proeven van het 
eenheidsgeluk dat enkel het sacrament van het huwelijk jullie kan geven. 
 Mijn kinderen, jullie die ontrouw zijn aan de Liefde, jullie hebben ervoor gekozen om 
samen te leven zonder het huwelijk. Denk na over wat jullie doen! Door buiten het huwelijk te 
leven, maken jullie je als koppel kwetsbaar. Zonder de genaden van het sacrament van het 
huwelijk, bouwen jullie je relatie op zand. Jullie willen de liefde, mijn kinderen, maar jullie zijn 
bang. Ik weet dat jullie rondom jullie gekeken hebben en dat jullie slechts gescheiden koppels 
gezien hebben die voor jullie slechte voorbeelden zijn geweest. 
 Door hun scheiding tonen zij jullie hun onstandvastigheid, zij hebben jullie de vrees 
bezorgd om in het huwelijk geen stabiel leven te kennen. Jullie hebben die koppels zien overgaan 
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van liefde naar rivaliteit. Zij hebben zich van mensenwetten bediend om een scheiding te bekomen 
die hen macht gaf over de andere. De scheiding is onderworpen aan rivaliteit: de een en de ander 
willen de kinderen hebben, en het materiële wordt een bezit. Wat helemaal aan beide  samen 
toebehoorde, wordt nu, na de scheiding, van hen alleen, zonder dat de een of de ander er ook maar 
iets in te zeggen heeft: alleen het gerecht heeft de knoop doorgehakt. 
 Door dat alles te zien, hebben jullie gedacht dat het huwelijk een engagement is dat veel te 
grote risico’s inhoudt. Om niet alles te verliezen, hebben jullie de situatie opgelost, zeggende: 
“Mocht het, na een tijdje samenleven, niet marcheren, hebben wij slechts te nemen wat van ons is 
en ieder gaat zijn eigen weg; zo is men niet verplicht om langs het gerecht te passeren.” Dat gaf 
jullie een zekerheid in het gedacht dat mocht een van de twee willen weggaan, deze slechts zijn 
koffers hoefde te nemen en te vertrekken. 
 Zien jullie, mijn lieve kinderen, jullie denken dat het sacrament van het huwelijk slechts 
een stukje papier is. Dat sacrament is meer dan dat, het is niet alleen een overeenstemming tussen 
twee personen die een papier tekenen waardoor ze tegenover elkaar verplichtingen hebben, het is 
een liefdesband. 
 Zijn jullie vergeten dat Ik de Liefde ben en dat alleen de Liefde twee wezens verenigt? Ik 
ben Diegene die wat in jullie is: de liefde, kan tegenhouden. Als, na enkele tijd, de liefde in jullie 
koppel niet bestaat, dan komt dat in de eerste plaats, omdat zij jullie onbekend is. Jullie zijn 
kinderen die onwetend zijn omtrent de liefde die jullie bewoont. Ik ben de Liefde die in jullie 
bronnen van geluk uitstort. 
 Dat geluk, mijn kinderen, is de vereniging  van twee wezens die zich aan elkaar geven in 
de liefde, voor de liefde, door mijn genaden van liefde. Het is met liefde dat zij verenigd zijn om 
slechts één te worden. Zoals twee duiven, die hun vleugels openen om zich te verenigen, 
vermengen zij zich; zij zijn niet meer twee maar één om te bevruchten in de liefde. Wij, de Vader 
en de Zoon, liefdeseenheid, wij hebben een andere persoon gevormd: de Heilige Geest. Het is 
onze liefde die de derde Persoon heeft geschonken van de Heilige Drie-eenheid. 
 De kinderen die zich verbinden in de liefde in mij ontdekken de liefde die een maakt. Jullie 
zullen de liefde kennen in het ja aan de Liefde. Ik bemin jullie, op jullie beurt, bemin de Liefde. 
Mijn kinderen, jullie liefde zal als een vuur zijn dat zal ontbranden om nooit meer te doven, het zal 
jullie nachten met zijn warmte verwarmen, mijn warmte. 

Wanneer twee kinderen zich verenigen, willen zij liefde, zij willen bemind worden. Als 
een van beiden niet weet dat het de liefde in zichzelf moet putten om de andere te beminnen, waar 
zal het die dan opdiepen? Als het in de ander de liefde gaat putten die het wil, steelt het  van de 
ander wat in hem/haar is; de liefde geeft zich, die steelt niet van de andere; en als het wacht tot de 
ander hem/haar liefde geeft, terwijl die evenmin weet dat het die liefde in zichzelf moet putten, zal 
het geen liefde kunnen ontvangen, want dat ander kind kan niet geven wat het niet heeft. Men 
moet de liefde in zichzelf putten om zelf liefde te worden; dan alleen zullen jullie je liefde weten 
te geven. 
 Zien jullie wat er gebeurt wanneer jullie niet in jezelf komen om genaden van liefde te 
bekomen. Alleen Ik, de Liefde, kan jullie voorzien van liefde om jullie koppel te voeden. Een 
ander verplichten om jullie te beminnen terwijl jullie hem of haar geen liefde betonen, is steriel; 
een onvruchtbaar koppel geeft geen vruchten. 
 Mijn kinderen, jullie die relaties hebben buiten het sacrament van het huwelijk, wanneer Ik 
mij in jullie zal presenteren, zal Ik aan ieder van jullie vragen: “Jij, wil jij hem (haar) tot 
echtgenoot (echtgenote) nemen die met jou samenleeft?” Als jullie antwoorden: “Ja, ik wil het”, 
zullen jullie een eeuwig liefdesvuur kennen. Zo zal de liefde voor de persoon die jullie beminnen 
eeuwige zijn. 
 De kinderen geboren uit een onwettige relatie zullen het eeuwig geluk kennen als zij ja 
zeggen aan de Liefde. Ik ben een God van liefde, Ik veroordeel mijn kinderen niet. Elk kind dat ter 
wereld komt is geroepen om kind van God te worden. Mijn kinderen, het huwelijk is belangrijk 
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voor al de kinderen. Kijk, zij hebben nood aan een voorbeeld van liefde opdat zij op hun beurt 
voorbeelden van liefde zouden kunnen worden. Jullie, ouders, die samenleven zonder het 
sacrament van het huwelijk, jullie hebben je kinderen geen goed voorbeeld weten te geven, zij 
hebben geen liefdesvoorbeeld als erfdeel. 
 Jullie tonen jullie kinderen dat het sacrament van het huwelijk slechts een simpele 
formaliteit is. Hoe kunnen zij leren dat alleen Jezus Liefde de genaden verschaft die het huwelijk 
versterken en de echtparen voor de eeuwigheid verenigt? Zij die slechts het voorbeeld hebben 
gekregen van ouders die buiten het huwelijk leefden, zullen aan hun eigen kinderen niet kunnen 
geven wat zij niet hebben ontvangen. Daarom bewaar Ik, Jezus-Liefde, ze in mij. Wanneer Ik mij 
in hen zal presenteren, zal Ik hen tonen dat alleen de Liefde de kinderen verliefd maakt en zij 
zullen, met mijn genaden, ja zeggen aan de Liefde. Ik ben diegene die hen een eeuwige liefde zal 
schenken. 
 In mijn Nieuwe Aarde, zullen zij in vreugde verkeren. Zij zullen met jullie, die ja gezegd 
hebben aan de Liefde, in het geluk zijn. Zij zullen jullie gelukkig zien en jullie zullen gelukkig zijn 
hen gelukkig te zien. Jullie zullen hun de liefde verschaffen, die in het diepste van jullie wezen 
aanwezig is. Het zullen kinderen van de Liefde zijn en jullie zullen kinderen van de Liefde zijn. 
Jullie zullen de liefde delen. Er zal evenwicht zijn in de liefde. Jullie die in een wereld leven 
waarin geen liefde is, kunnen zo’n evenwicht niet ontwikkelen. Alleen de Liefde maakt dat alles in 
liefdesharmonie is. Zien jullie hoe groot dit geluk zal zijn voor jullie kinderen en voor jullie? 
 
 Jullie, mijn geliefde kinderen, wees in de liefde met de Liefde; zo zullen jullie in de 
gelukzaligheid zijn. Zij die ja zullen zeggen aan de Liefde zullen een eeuwig geluk kennen. Zij die 
zullen weigeren hun ja aan de liefde uit te spreken zullen deze eeuwige vreugden niet kunnen 
kennen. Door hun neen aan de liefde zal de toegang tot mijn Nieuwe Aarde voor hen verboden 
zijn. Daar waar zij zullen naartoe gaan, zullen enkel geween en gejammer zijn. Wee hen die de 
eeuwige vreugde weigeren!  
 
Mijn kinderen, Ik, Jezus-Liefde, Ik vraag jullie goed na te denken over jullie antwoord, jullie 
eeuwig leven hangt ervan af. Ik bemin jullie en Ik wil jullie allemaal in mij in liefde met jullie 
broers en zussen. Jezus-Liefde. Ga, mijn dochter, Ik bemin je. Amen. 
 
234 - 9 september 2001 Jezus Liefde 
 

Zeg mij dat je mij bemint. 
 
Mijn teergeliefd kind dat Ik bemin, laat mij me uitdrukken met “Ik hou van je’s”: ja, Ik hou 
van je. Ik hou van deze liefdeswoorden. Mijn geliefde kinderen, jullie die zeggen mij lief te 
hebben, zeg het mij dikwijls; die woorden schenken mij zoveel vreugde! Ja, Ik hou ervan die 
woorden te horen die doen zingen, die doen dansen en die doen springen van vreugde; Ik ben 
zo verliefde op jullie allen!  
Mijn geliefde kinderen, Ik heb jullie slechts een woord te zeggen: liefde; het graveert zich in 
jullie, jullie die mij zeggen “ik hou van U”. Dat woord is zo mooi, zo zuiver, zo sterk, zo wijs, 
zo vriendelijk, zo volmaakt, zo subliem, zo geduldig, het is van mij! Ja, mijn kinderen, Ik, 
Jezus Liefde, ben het Wezen van liefde.  
Wanneer jullie zeggen mij lief te hebben, dan ben Ik het in jullie die jullie aanspoor mij te 
beminnen, door jullie liefdesopwellingen te schenken die naar mij opstijgen, Ik, Jezus, die zo 
groot ben! Ik maak in jullie een liefde vrij die zo machtig en zo sterk is dat allen die jullie 
benaderen de effecten ervan voelen! Het is zo aangenaam in goed gezelschap te zijn !  
Mijn kinderen, Ik ben de Liefde. Als jullie mij zeggen ik hou van U, ben Ik het die in jullie 
liefdesuitingen opwek die jullie omvormen en tot wezens van liefde maken. Alles van jullie 
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wordt liefde; het is daarom dat jullie liefde zweten. Wanneer een kind zich met look 
verzadigt, worden jullie dan niet gewaar dat het naar look ruikt? Het is ervan doordrongen, het 
ruikt zo sterk dat sommigen die dicht bij hem staan zich van hem verwijderen of nog 
dichterbij komen, afhankelijk of men de geur aangenaam vindt of niet.  
Mijn kinderen, mijn geur is aangenaam, zacht en lieflijk, hij balsemt allen die naderbij komen. 
Hij is zo heerlijk dat allen die dichtbij zijn niet onverschillig kunnen blijven. Mijn liefde voor 
jullie, mijn kinderen, is zo krachtig en zo balsemend dat zij die zeggen mij te beminnen 
zozeer liefde worden dat heel hun wezen verandert. Zij laten mij hun binnenste zuiveren, want 
zij hebben zin om te veranderen; zij willen dat Ik alles verander wat geen liefde is. Ik, Jezus, 
die de Liefde ben, bewerk dat wonder. Ik ben zozeer liefde dat allen die mij aanraken liefde 
worden. 
Mijn kinderen, zeg mij dikwijls dat jullie mij beminnen. Ik, Jezus raak heel jullie wezen aan 
met mijn levenskracht. Jullie worden liefdevol leven. Ik ben jullie leven dat liefde is, maar zij 
die mij niet beminnen, kunnen geen liefde zijn; Ik, de Liefde in hen, Ik verkeer in doodstrijd, 
Ik sterf door gebrek aan ik hou van U’s, mijn voedsel.  
Denk aan hen die mij haten. Die kinderen zijn zonder liefde. Zij gebruiken woorden als: 
«neen, ik ken Hem niet of ik wil niets met Hem te maken hebben»;  zij verwerpen mij. O! 
mijn kinderen, zij kennen een woestijn van liefde, zij hebben niets in zich. Zij zijn zo koud, zo 
alleen, zo bitter, zo onbeduidend, zo weinig waarachtig, zo lichtgeraakt en zo zelfzuchtig dat 
zij als levende doden zijn zonder liefde. De liefde bestaat niet meer in hen, er is niets. Zij 
ademen niets uit, zij doden de liefde in hen. Ik, Jezus, kan niets voor hen doen wanneer zij 
niets van mij willen weten.  
O! mijn lieve kinderen, Ik, Jezus, die jullie bemin, Ik kom mij aan jullie tonen en wanneer 
jullie mij zullen zien, zullen jullie mij herkennen en de liefde zal in jullie herboren worden; 
door mijn genaden van liefde zal zij in jullie herleven. Alles in jullie zal opnieuw worden 
zoals het altijd geweest was onder jullie schijn van onverschilligheid. De liefde is daar, zij is 
er altijd geweest; zij zal jullie weerom vreugde geven, het geluk en de volheid van de liefde. 
 
Ik weet dat zij die deze boodschappen lezen zich afvragen:  «Hoe zullen zij hun ja geven aan 
de Liefde als zij alles van Hem weigeren?»  Kijk, Ik dicteer aan mijn uitverkoren kinderen 
boodschappen en, omwille van die boodschappen, ontvangen zij in zich genaden door jullie, 
mijn kinderen van het Licht. Als jullie deze boodschappen lezen en jullie geven mij jullie ja in 
de Goddelijke Wil, dan ben Ik het die jullie ja uitspreek, en omdat Ik het Hoofd ben van de 
Kerk en alle kinderen leden zijn van mijn mystieke kerk, profiteren zij van jullie ja aan de 
Liefde. Zeker, Ik ben in hen, maar Ik kan hen niet onder dwang nemen; maar de dag waarop 
zij voor mij zullen staan, zullen de ja’s die jullie hebben uitgesproken voor hen en die in hen 
zijn veranderen in genaden. Die genaden zullen hen helpen in te zien dat zij liefde zijn en dat 
Ik hen bemin ondanks alles.  
 
Als deze kinderen hun ja uitspreken, zullen zij een zuivering kennen en al wat geen  liefde is 
zal worden verwijderd. Het zijn jullie, mijn uitverkorenen, die hen voorbereiden, in deze 
dagen van voorbereiding op mijn wederkomst in glorie in jullie. Jullie ondersteunen hen, want 
Satan manipuleert hen. Ik bedien mij van jullie om hen te winnen.  
Ik hou van jullie, mijn kinderen. Ik, Jezus Liefde, zeg jullie dat de liefde in jullie  allen is, 
mijn lieve kinderen. Mijn geliefde dochter, Ik hou van je. Amen.  
 
 
235 - 10 september 2001 Jezus Liefde 
 

Alles in mij is jullie geluk. Bemin mij. 
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Ik hou van U, zeg het mij dikwijls ! Mijn geliefde kinderen, Ik, Jezus Liefde, ben in 

ieder van jullie, maar velen onder jullie geloven niet in mijn aanwezigheid in hen. Jullie die 
geloven in de liefde, weten jullie niet dat Ik, Jezus, de Liefde ben ? Geen enkel kind in deze 
wereld kan de liefde kennen, indien Ik het niet bewoon. Weet dan ieder van jullie mij kent, 
want die de liefde kent, kent mij.   

Mijn kinderen, wanneer jullie tegen een geliefde persoon “ik hou van je”  zeggen, dan 
komt die ik hou van je van mij. Al die woorden die voor jullie zo vertrouwd zijn, komen van 
mijn Wezen. Ik leer jullie te beminnen door jullie ik hou van je’s te doen zeggen, want geen 
enkele liefde kan van jullie komen, mijn kinderen, maar slechts van mij, alleen van mij. Ik 
wek in jullie die liefdesuitingen op die jullie doen zeggen ik hou van je. Die woorden die in 
jullie komen, gaan van mij uit.  

Door mij is de liefde in de wereld gekomen. Ik ben midden onder jullie gekomen om 
jullie te tonen dat het leven en de liefde slechts één zijn. Wie meent de liefde te kennen en 
weigert mij te erkennen als zijnde de Essentie van die liefde zelf, is blind, het is alsof hij het 
water niet ziet dat neervalt bij een waterval. Hij wil de Liefde niet die hem ik hou van je’s 
doet zeggen. Hij is zo slecht op de hoogte van wat hij zegt dat hij niet kan inzien dat de liefde 
in hem van mij is.  

Hij is als een bedelaar van liefde die op zoek gaat naar liefde terwijl hij zijn hart 
gesloten houdt voor de liefde. Hij is de bedelaar die te kijk staat voor de mensen die hem zo 
ellendig zien ! Hij alleen ziet zichzelf niet zo en hij ziet ook de voorbijgangers niet die hem 
liefde bewijzen in zijn situatie van liefdesbedelaar.  

De mensen die van zichzelf zeggen dat zij in staat zijn liefde te geven, terwijl zij niet 
weten waar de liefde die zij willen geven vandaan komt, denken zelf meester te zijn over hun 
liefdesgevoelen . Als zij willen geven, moeten zij weten dat zij in zich  iets hebben om te 
geven; zij kunnen niet geven wat zij niet weten te bezitten, om tge (kunnen) geven moeten zij 
meester worden van wat zij in bezit hebben. Als jullie niet weten dat de liefde in jullie is, hoe 
zullen jullie dan, op de dag dat jullie haar willen geven, dat kunnen doen vermits jullie niet 
weten dat zij in jullie is?   

De bedelaar, dat zijn jullie die op zoek zijn naar liefde en die niet ophouden  liefde te 
vragen terwijl jullie in jezelf zoveel liefde hebben. De voorbijgangers, dat zijn jullie ook die 
de anderen zonder liefde zien; jullie willen hen liefde geven maar jullie zijn zelf op zoek naar 
liefde. Jullie zijn allemaal kinderen op zoek naar liefde, maar jullie weten niet waar die liefde 
te putten. Het zit in jullie, mijn kinderen, niet bij de anderen. Als jullie wachten tot men jullie 
liefde geeft terwijl de anderen arm aan liefde zijn, zullen jullie lang moeten wachten. Komt 
naar de bron zelf, naar mij, Jezus, in jullie.  

De Liefde is in de wereld gekomen om jullie liefde te geven. Ik ben in jullie en daar is 
het dat jullie moeten komen om mij liefde te vragen.  De situatie is dat jullie gemaakt zijn om 
liefde te geven. Als jullie liefde geven, wil dat zeggen dat jullie, tevoren, van mij liefde 
hebben ontvangen. Het was noodzakelijk dat jullie mij liefde vroegen om te geven; daarom 
deden jullie zoals de bedelaar, want jullie zijn ook gemaakt om te vragen.  

Elk kind moet zich rekenschap geven van mijn tegenwoordigheid in hem om graag te 
ontvangen, want wie liefde ontvangt en niet in mij is, kan niet met liefde ontvangen wat hij 
ontvangt.  

Hebben jullie begrepen, mijn kinderen ? Het is nodig te vragen opdat jullie zouden 
ontvangen om daarna te geven. Weet, mijn kinderen, wie geeft en wie ontvangt, want alleen 
de Liefde in die beweging is de Auteur van de beweging. De Liefde is meester van wat ze 
geeft en van wat ze ontvangt.  

Ik, Jezus, die de Liefde ben, Ik ben in de bedelaar en in de voorbijganger. Ik geef en Ik 
ontvang liefde. De Liefde is een alles, zij is de (hogere) macht. Ik ben Jezus Liefde en mijn 
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Hemelse Vader is Liefde, Hij is in mij, Ik in hem. Door onze liefde, hebben wij de Heilige 
Geest gevormd die in Ons is. Wij vormen de Liefde. De Heilige Geest is de Macht. Alles van 
hem is de Sterkte. Hij omvat alles. Hij is het Alles.  

Mijn kinderen, wanneer de Heilige Geest zal komen om in ieder van jullie te blazen, 
zullen jullie de Liefde zien. Zij zal zich aan jullie tonen in heel haar Persoon, namelijk Ik, 
Jezus Liefde, die in mijn Vader ben, in de Heilige Geest. Jullie zullen tegenover de ware 
Liefde staan, Zij die jullie voedt met haar liefde. Jullie zijn liefde door mij, jullie Jezus Liefde, 
want Ik ben het die jullie als zodanig in stand houdt.  

Mijn kinderen, jullie die zeggen mij niet te kennen, niet te beminnen, mij niet te 
willen, Ik zal jullie zeggen: « Mijn liefde, Ik wil niet meer door jou ongekend blijven; bemin 
mij, Ik sta voor je. »  Jullie zullen mij door een akte van liefde moeten antwoorden: « Ja, ik 
bemin U. »  

O ! mijn kinderen, jullie die zullen zeggen : «Neen, ik wil U niet beminnen», wat een 
triestheid zullen jullie gevoelen, wat een ontreddering voor jullie, want jullie zullen voor 
eeuwig zonder liefde zijn. De Liefde zal zich definitief van jullie terugtrekken en jullie zullen 
achterblijven als (levens)kracht die niet meer beweegt. Jullie zullen brandwonden voelen door 
jullie gebrek aan liefde voor jezelf en voor allen die jullie zullen weigeren te beminnen. Die 
brandwonden zullen als stralen van vuur zijn die uit de diepten der aarde opflitsen om jullie te 
bereiken, en die jullie zullen achterlaten met eeuwige vuurverwondingen.  

Begrijpen jullie dat jullie zullen weigeren om de Liefde te beminnen? De Liefde dat 
ben Ik en allen die in mij blijven omdat zij ja gezegd zullen hebben aan de Liefde. Ik ken 
allen die ja aan de Liefde zullen zeggen, haar aantal is niet te tellen. Zij zijn zo talrijk als de 
zandkorrels op het strand van de zee. Die zee is mijn Heilige Aarde die bevolkt zal worden 
met allen die ja aan de Liefde zullen gezegd hebben. Ik heb aan mijn kinderen zoveel 
waarschuwingen gegeven opdat de liefde in hen niet zou sterven. Want er is geen geluk voor 
hen weggelegd indien de liefde niet in hen is. Helaas, zoveel kinderen zullen naar de hel gaan 
omwille van de zonde, omdat zij alleen naar hun wil geluisterd hebben die mijn liefde heeft 
geweigerd, en dat op het moment zelf dat Ik hun vroeg of zij van mij wilden weten.  Mijn 
kleinen, als jullie de liefde weigeren, zullen jullie een dood kennen die jullie ziel doet lijden; 
zij zal voor altijd de dood kennen omdat de liefde niet meer zal zijn: het zal een dood van de 
liefde zijn. Wanneer jullie je niet meer voeden, sterven jullie, niet ? Zo is het ook voor jullie 
ziel, als zij zich niet met liefde voedt, sterft zij; maar het verschil is dat haar dood eeuwig is. 
Zij lijdt door gebrek aan liefde en haar smart is van die aard dat zij onvoorstelbaar lijden kent 
voor eeuwig, want zij werd door God geschapen om aan hem gelijkend te worden, en God is 
eeuwig.  

O! mijn kindertjes, jullie weigering zal als een vuur zijn dat jullie zal vernietigen. 
Jullie zullen zo’n hevige brandwonden kennen dat de dood jullie troost zou zijn; maar, mijn 
kinderen, de dood zal jullie niet kennen, want de eeuwigheid draagt geen dood in zich. Jullie 
zullen voor altijd dood aan liefde zijn: jullie einde zal nooit een einde hebben. Hoe zou Ik 
wensen dat de Liefde jullie voor altijd zou grijpen, ja, jullie nooit meer in die toestand te 
laten! De eeuwigheid zou slechts liefde zijn voor altijd, maar helaas, sommigen onder jullie 
zullen de Liefde weigeren.  

 
De Liefde kan niemand dwingen. Zij is zo liefdevol dat zij wacht opdat jullie ja tot 

haar zou komen. Wanneer de Heilige Geest zal komen in een liefdesadem, zullen jullie die 
voor mij staan moeten kiezen. Mijn kinderen, Ik bemin jullie zoals jullie zijn. De Liefde houdt 
van jullie, Zij wil jullie allemaal. Mijn dochter, hoe bemin Ik je! Ik hou van je ! De Liefde 
zegt je: «Hoezeer ben je van mij !»  Ik zeg het jullie: « Wie zegt Mij te beminnen zal het 
eeuwig leven hebben. »  Aan jullie om ja te zeggen. Amen. 
 


