
 1

 
 ‘EERHERSTEL VOOR HET LEED  

 
 DAT MIJ WORDT AANGEDAAN’  
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 ‘Mijn kinderen,  
Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin’  
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Paus Paulus VI heeft op 14 oktober 1966 het decreet van de Congregatie van de 
Geloofsleer (A.A.S. 58/16) goedgekeurd. Daarin wordt toegelaten om teksten te 
publiceren die betrekking hebben op verschijningen, nieuwe openbaringen, 
voorzeggingen of wonderen, ook wanneer zij het Imprimatur van de kerkelijke 
autoriteiten niet dragen.  
 
De uitgever van deze bundel boodschappen, die een begenadigde ziel in deze 
tijd mocht en mag ontvangen, wil helemaal niet vooruitlopen op het oordeel van 
de Kerk aangaande de authenticiteit van deze boodschappen. Ook niet als de 
uitdrukking ‘De Heer zegt’ of ‘Onze-Lieve-Vrouw zegt’ wordt gebruikt.  
 
De uitgever van deze bundel wil slechts deze boodschappen in opdracht bekend 
maken en onderwerpt zich bij voorbaat aan het oordeel van de Kerk.  
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ABC VAN DE 
BOODSCHAPPEN  

 
UIT HET BOEK 

 
‘EERHERSTEL VOOR HET LEED  
 DAT MIJ WORDT AANGEDAAN’  

 ‘Mijn kinderen,  
Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin’  

 
Nu de boodschappen in verband met aanbidding en eerherstel gegeven zijn, 
komt het erop aan deze te beleven: ieder in de eigen situatie.  
De chronologische volgorde kan voor sommigen een hindernis zijn om het 
wezenlijke van die boodschappen op het spoor te komen of om te onderkennen 
wat speciaal voor hen bedoeld is.  
Als gewone gelovigen denken dat zij alle boodschappen, die voor totaal 
geëngageerde offerzielen bedoeld zijn, ook even radicaal moeten beleven, dan 
kunnen zij al ontgoocheld worden voordat zij eraan beginnen.  
Als offerzielen denken dat het hun taak is priesters terecht te wijzen, dan kunnen 
zij op heel wat weerstand botsen en ontmoedigd geraken. Terwijl zij eigenlijk 
moeten beseffen dat dit niet hun taak is.  
Daarom wordt hier de kern van deze boodschappen naar voor gebracht aan de 
hand van enkele thema’s.  
Deze selectie vanuit één bepaalde invalshoek is dan ook een uitnodiging om 
deze boodschappen correct te begrijpen én te beleven.  
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 AANBIDDING  
 
 

‘De grootheid van deze aanbidding  
kunt gij niet beseffen’ 

(02/07/2003) 

 
‘stille aanbidding, 

waar steeds een priester kan aanwezig zijn, 
waar mensen tot Mij kunnen komen, 

waar Ik tot hen kan doordringen’ 
(23/06/2003) 

 
 

‘Ik - uw God - ben het Hart van de Kerk. 
Daar ben Ik aanwezig! 

Daar wil Ik bemind worden,  
wil Ik aanbeden worden!’ 

(27/06/2003) 
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JMJP  

 
 AANBIDDING  

 
 

1 MET DEZE BOODSCHAPPEN WIL DE HEER OVERAL AANBIDDING.  
 
1.1 HIJ WIL EEN KETEN VAN AANBIDDING ...  
 
De Heer Jezus zegt (1):  
‘… Een keten van aanbidding over de hele wereld.  
Dit verlang Ik.  
Meer aanbidding voor de bekering van Mijn priesters en toegewijden.  
Meer aanbidding tot eerherstel voor alles wat men Mij, uw God, aandoet.  
Meer aanbidding in deze woelige tijd van onvrede  

in deze wereld, maar ook in Mijn Kerk.  
Meer aanbidding voor de redding van deze mensheid,  

die Ik nog altijd met een vurige Liefde bemin.  
Dat Mijn huis weer een huis mag worden van gebed.  
Dat Mijn kinderen terugkeren naar het ware geloof.  
Dat men trouw is aan de Kerk en het Katholiek geloof.  
De aanbidding is zo belangrijk  
opdat het kwade mag overwonnen worden  
in deze wereld, in Mijn Kerk, in alle zielen.  
Dit verlang Ik.  
Een terugkeer naar uw God,  

Die u geschapen heeft uit Liefde en naar uw liefde verlangt’ (02/01/2009).  
 
(1) De Heer Jezus zegt meestal al deze woorden in een intieme dialoog van Hart 
tot hart aan de begenadigde ziel. Sommige boodschappen zijn antwoorden op 
vragen die hier niet worden weergegeven,waardoor verduidelijkingen tussen 
haakjes noodzakelijk zijn.  
Omdat ‘De Heer Jezus zegt’ eigenlijk moet staan boven elke boodschap, wordt 
dit niet meer herhaald behalve waar het uitdrukkelijk anders wordt vermeld.  
 
‘Aanbidding tot eerherstel!  
Aanbidding tot eerherstel voor de beledigingen die Mij worden aangedaan!  
Ik verlang dit: een voortdurende aanbidding!’ (12/05/2003).  
‘Vraag aan uw priester om nog meer momenten van aanbidding in te schakelen.  
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Ik heb ze nodig tot eerherstel’ (12/05/2003).  
‘Ik verlang om meer aanbidding in alle kerken.  
Ik wil dat men Mij erkent als hun God, hun Verlosser, hun Redder.  
Ik verlang meer eerbied, meer eerbetoon, meer liefde.  
Waar word Ik nog aanbeden?  
In hoeveel kerken? In hoeveel kloosters?’ … (12/05/2003).  
 
‘Voortdurende aanbidding’ (14/06/2003).  
‘Voortdurende aanbidding: de dagen dat het kan!  
Ik wil méér eerherstel voor ál het aangedane leed  

dat Mij voortdurend wordt aangedaan.  
Bespreek alles met uw priester.  
Zie wat hij kan doen om Mij nog meer te doen beminnen en aanbidden’ 
(14/06/2003).  
‘Dit moet op de eerste plaats eerherstel worden  
voor ál het aangedane leed van de priesters die Mij meer kwetsen dan anderen.  
Laat dit zó zijn voor u: op de eerste plaats eerherstel voor de priesters.  
Laat uw priester beslissen wat moet en kan gebeuren.  
Vergeet niet - Mijn kind! - Ik heb dit echt nodig: deze aanbidding’ (14/06/2003).  
‘Het zijn vreugdestralen telkens Ik omringd word door kinderen  

die Mij beminnen,  
die Mij hun tijd geven,  
die eerherstel brengen voor al het aangedane leed.  

Dit zou moeten gebeuren!  
Een voortdurende aanbidding over de hele wereld,  
die de stroom van het bederf die nu in volle opgang is, tot stilstand kan brengen.  
Een keten van aanbidding, waar het kwade niet tegen opgewassen is!’ … 
(14/06/2003).  
 

‘…  - Mijn kind! -  
Gij kent de omvang niet van wat Ik … verlang:  
een keten van aanbidding over de hele wereld tot eerherstel’ (16/06/2003).  
 
‘Laat uw priester tijd vrijmaken  

om alles uit te werken wat hij kan gebruiken om door te geven.  
Hij moet  
daarmee naar zijn bisschoppelijke herder gaan en alles uitleggen wat Ik verlang.  

Een keten van aanbidding over de hele wereld  
die het bederf over de wereld moet tegenhouden. …  

Het zal veel tijd vragen.  
Er zal veel tegenspraak zijn,  
vooral omwille dat het gaat om eerherstel van hetgeen priesters Mij aandoen.  
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De meeste priesters denken van zichzelf dat ze alles goed doen naar hún wil.’ … 
(27/06/2003).  
 
1.2 … EEN KETEN, DIE BESTAAT UIT VELE KLEINE SCHAKELS.  
 
‘Begin … met uw priester  
én vertrouw op Mij en uw Moeder dat alles zal uitbreiding nemen.  

Want Ík zal alles onder Mijn hoede nemen!’ (14/06/2003).  
‘… Alles moet klein beginnen.  

De Heilige Geest zal wel Zijn werk doen!  
Vertrouw op Mij.’ ... (15/06/2003).  
‘… De grootheid van deze aanbidding kunt gij niet beseffen. …  
Dit alles zal openbloeien onder Mijn toezicht.’ ...  (02/07/2003).  
 
‘… Uw priester kan dus beschikken over alle richtlijnen die Ik u gegeven heb.  
Hij moet vragen om medewerking te krijgen van andere priesters  

die willen eerherstel brengen,  
die willen tijd maken in hun kerk om bij Mij aanwezig te zijn.  

Een kerk of kapel, alles waar men plaats en tijd heeft  
om mensen te laten komen om mensen uit te nodigen  

opnieuw hun God te aanbidden,  
Mij alle lof en eer te betuigen, die men Mij verschuldigd is.’ … (27/06/2003).  

 
‘Hij is reeds lang een schakel van aanbidding’ (1). … (31/07/2007).  

 
(1) Het gaat over een priester, de al jaren elke dag uitdrukkelijk tijd voorziet om 
de Eucharistische Heer in stilte te aanbidden.  
 
‘Het is een kleine groep van mensen.  
Biddende mensen!  
Mensen die alles willen opofferen  
om enkel en alleen nog Mij te volgen, Mijn Wil te volbrengen!’ … (12/10/2004).  
 
‘… Laat dit een sterke schakel zijn van aanbidding.  

Als gij wankelt, hoe kunnen anderen dan u navolgen?’ … (28/04/2006).  
 
 
 

‘In iedere kerk zou men Mij moeten 
aanbidden, bij Mij zijn’ 

(19/06/2003) 
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2 DE KENMERKEN VAN DEZE AANBIDDING.  
 
2.1 STILLE AANBIDDING.   
 
‘Ik verlang om … stille aanbidding,  
waar mensen tot Mij kunnen komen,  
waar Ik tot hen kan doordringen, binnengaan in het diepste van hun wezen.  
Mensen  
moeten opnieuw aangeraakt worden,  
moeten kunnen meer en meer hun harten openen voor Mijn Liefde.  

Zo vele harten blijven gesloten!  
De stilte, de rust kan alles veranderen. …  
Mijn huis moet opnieuw een huis worden van stilte, van gebed.  
Mensen  
moeten zich thuis voelen in Mijn kerk,  
moeten opnieuw geloven  

dat Ik - uw God, Die u oneindig bemin! - dat Ik u opwacht, u wil helpen.  
Laat Mij u helpen. Wijst Mij niet steeds af.’ ...  (23/06/2003).  
 
‘… Aanbidden,  
niet met veel woorden, niet met hele teksten op te zeggen,  

 - Het is voor velen zo oppervlakkig! -  
maar in stilte tot Mij komen, in stilte bij Mij zijn!  
Én Ik geef u de rust en de kracht, die gij nodig hebt  

om iedere dag verder te doen!’ (07/03/2003).  
 
‘… bid in stilte waar gij niet gezien wordt.  
Sluit uw ogen voor deze wereld, voor alles wat gij ziet en hoort.  
Bid alsof Wij tweeën maar alleen zijn én gij zult rust en vrede vinden’ (10/10/2007).  
 
‘Het in stilte bij Mij zijn.  

 - Dit is wat Ik van u verlang! -  
Bij Mij zijn in die eenzaamheid, die stilte rondom Mij.  

Velen kunnen die stilte niet aan,  
omdat ze niet leven vanuit hun hart, niet bidden vanuit hun hart.  

Het is die stilte, die laat aanvoelen dat Ik er ben.  
Het is in die stilte van uw hart, dat Ik tot u spreek.  
Het is in de stille en diepe kern van uw hart, dat Ik u aanraak.  

Maar de meesten maken het niet stil, kunnen het niet,  
omdat zij alleen met zichzelf bezig zijn,  
hun eigen verlangens doordrukken,  
hun eigen wil aan Mij opleggen, zelfs zonder zich daar bewust van te zijn.  

Daarom!  
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Het is in de stilte, dat Ik alles kan kenbaar maken wat Ik van u verlang.  
Maakt het stil.  
Zoekt de stilte.  
Vermijdt alle drukte om u heen en bidt én gij zult Mij vinden’ (12/11/2006).  
 
‘Een geestelijk leven leiden is nog niet altijd op stap gaan.  

Het is een weg voor velen om Mij te vinden.  
Maar eenmaal Mij gevonden te hebben: bidt in stilte.  

Een plaats, een ruimte, een kapel, een kerk:  
waar gij alleen kunt zijn bij Mij, bij Mijn Moeder.  
Wij zijn overal samen.  

Wanneer gij een intens innerlijk leven leidt, vermijdt de drukte van de massa,  
die u alleen maar van Mij verwijderen,  
in plaats van in verbondenheid bij Mij te zijn.’ … (11/06/2005). 

 
‘… De oppervlakkigheid en de schijn zijn zo groot in de diensten van de Kerk 
waar ook ter wereld.  
Het doet u pijn!  
Gij ziet en doorgrondt de waarde  

waarmee men Mij verwelkomt en de gebeden worden opgezegd.  
Weet - Mijn kind! - dat het voor Mij zo erg is  
dat het soms niet om aan te zien is.  
En toch blijf Ik nog steeds geduldig  
omwille van hen die Mij met eerbied beminnen en aanbidden.  

Want ook bij de aanbidding  
waar Ik aanwezig ben samen met Mijn Moeder! -  

is zo weinig eerbied en word Ik werkelijk aanbeden!  
Alles blijft oppervlakkig!’ … (06/03/2003).  

 
‘… Bid in verbondenheid waar Ik in u aanwezig ben.  

Ik wil er dag en nacht de rust vinden die Ik zo nodig heb. …  
De innerlijke verbondenheid van het gebed geeft Mij die rust.  
De stilte te vinden in uw hart, uw liefde, u te horen zeggen in stilte  

“Ik bemin U”.  
Geef Mij waar Ik naar verlang: liefde, stilte, rust, vertroosting’ (03/05/2003).  
 
 
 

‘Het in stilte bij Mij zijn. 
Dit is wat Ik van u verlang!’ 

(12/11/2006) 
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2.2 IN AANWEZIGHEID VAN EEN PRIESTER.  
 
‘Ik verlang om  
stille aanbidding, waar steeds een priester kan aanwezig zijn (1). …  
Ik heb priesters nodig,  
die Mij bij de mensen brengen, die voorbeelden van aanbidding worden (2).  
Want velen zullen tot inkeer komen én zullen nood hebben aan een priester (3)!’ 
… (23/06/2003).  
 
(1) De Heer Jezus wil bij elke aanbidding een priester aanwezig voor de hele 
duur van de aanbidding om te bidden,  
maar ook om beschikbaar te zijn voor de mensen, die willen biechten of nood 
hebben om hun problemen te bespreken.  
Het is dan ook belangrijk dat hij daar zit, waar men hem zonder al teveel 
moeilijkheden kan bereiken.  
 
(2) Zie ook de volgende boodschap.  
‘… Biddende priesters trekken mensen aan.  
Naar biddende priesters zend Ik de mensen.  
Kijk naar de grote heiligen die de Kerk heeft.  
Dat priesters hun voorbeeld volgen!’ (20/12/2002).  
 
(3) Zie ook de volgende boodschappen.  
‘… Priesters moeten daar aanwezig zijn  

waar Ik ben én waar mensen in nood zich tot hen kunnen wenden.  
Mensen hebben nood aan een geestelijk woord.  
Mensen zijn op zoek.  
En zo kan men ook meer en meer komen tot het sacrament van de verzoening.’ 
... (20/12/2002).  
 
‘… In deze dagen zouden priesters meer dan ooit moeten beschikbaar zijn  
voor de mensen.  

In Mijn kerk is plaats voor allen:  
eenzame -, zieke -, zondige -, ja allerlei mensen,  
die hulpbehoevend zijn naar de ziel.  
Want de grootste pijnen zijn die van de ziel,  
die ook het lichaam ziek maken!  

Daarom zijn Mijn priesters zo belangrijk  
én zij zijn er niet genoeg bewust van  
hoeveel ze zouden bijdragen tot de genezing van Mijn kinderen’ (30/12/2002).  
‘Mijn huis is een ontmoetingsplaats voor de zielen  
én de priesters zijn Mijn helpers, Mijn tussenpersonen om hen te helpen.  
Daarom is het belangrijk dat priesters bidden  
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om de Heilige Geest, om de genade mensen bij te staan in hun noden’... 
(30/12/2002).  
 
‘… De aanbidding in deze wereld zouden veel talrijker moeten zijn.  
Waar zijn Mijn priesters, die tijd genoeg maken voor gebed en aanbidding?  
De vaste waarden, die men vroeger gewoon was,  

alles zou in ere moeten hersteld worden!  
De waarde van gebed, aanbidding, van het vasten, de biecht.  
Alle eerbetuigingen  

die men achterwege heeft gelaten én die Mij zo dierbaar waren’ (06/03/2003).  
 
‘… Blijf verder doorgaan in uw aanbidding voor de zo vele priesters  
samen met uw priester.  
Houd niet op met bidden en smeken.  

Want het gebed zal redding zijn voor deze wereld!’ (16/09/2003).  
 
‘… Als zij Mij werkelijk beminnen,  
zullen zij meer en meer Mijn Heiligheid beseffen,  
zullen zij beseffen dat de dwalingen zijn doorgedrongen in Mijn Kerk  

door toedoen van Mijn toegewijden,  
zullen zij vanuit hun liefde beseffen  

dat alleen priesters gezegende handen hebben (1)  
om het Allerheiligste, Dat zij steeds aanbidden, te mogen aanraken’  

(21/01/2009).  
 
(1) Met dit alles heeft de Heer nog een andere bedoeling. Hij wil dat Zijn 
priesters hun taak als priester ter harte nemen in Zijn dienst. Hij heeft een Kerk 
gewild met bisschoppen en priesters. Hij wil dan ook Zijn Kerk redden zoals Hij 
ze gewild heeft: met bisschoppen en priesters.  
 
 
 

‘Dit zal Mijn Kerk helpen. 
Biddende priesters, 

die voorbeeld zijn voor de zielen. 
Want alleen door en met het gebed 

zal de overwinning komen!’ 
(26/01/2005) 
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2.3 OM EERHERSTEL TE BRENGEN.  
 
‘Dit moet op de eerste plaats eerherstel worden  
voor ál het aangedane leed van de priesters die Mij meer kwetsen dan anderen.  
Laat dit zó zijn voor u: op de eerste plaats eerherstel voor de priesters. … 
Vergeet niet - Mijn kind! - Ik heb dit echt nodig: deze aanbidding’ (14/06/2003).  
‘Het zijn vreugdestralen telkens Ik omringd word door kinderen  

die Mij beminnen,  
die Mij hun tijd geven,  
die eerherstel brengen voor al het aangedane leed.’ … (14/06/2003). 

 
‘… hetgeen Ík wil:  

een keten van aanbidding tot eerherstel voor alles wat men Mij aandoet,  
in het bijzonder de priesters.  

De aanbidding zal bekering zijn voor veel priesters en leken.’ ... (20/08/2003).  
 
‘Voelt gij nu de nood van de aanbidding aan?  
Ieder moment van de dag, van de nacht  

word Ik ergens door een priester beledigd.  
Daarom is een keten van aanbidding nodig  
om de zo vele priesterzielen te redden die dreigen voor altijd verloren te gaan.’ 
… (24/06/2003).  
 
‘… Maar weet  
dat Ik nog steeds verschrikkelijk lijd,  
dat Ik nog steeds gegeseld word,  

gekroond word met doornen, bespuwd en bespot,  
dat Ik nog steeds Mijn Kruis draag  
én dat Ik nog ontelbare keren word gekruisigd.  

En steeds is Mijn Moeder bij Mij aanwezig  
én ook Haar Hart wordt steeds opnieuw doorboord!  

Kijk om u heen, naar alles wat er gebeurt op deze wereld,  
én gij begrijpt waarom Mijn lijden niet ophoudt.  
De ondankbaarheid van Mijn kinderen is zo groot.  
En nochtans komt alles van Mij!  

Het leven dat zij krijgen, de natuur, de welvaart waarin zij leven!  
En toch willen zij Mij niet erkennen als hun God,  

Vader van het leven, Vader van alle leven!  
Gij begrijpt nu waarom Ik verlang om meer gebed, meer aanbidding overal.  

Om eerherstel voor alles wat Mij wordt aangedaan!  
Om Mijn pijnen te verzachten!  
Om Mijn toorn te bedaren!  

Het is zo dringend! …  
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Geef nooit op.  
Blijf bij Mij komen.  
Blijf Mij trouw in gebed, in aanbidding  

zoveel als gij kunt, zoveel als het mogelijk is.  
Deze wereld is één catastrofe geworden  
én nog keren zij niet terug naar de Bron van alle leven.  
Ook priesters en religieuzen blijven zich van Mij verwijderen.  

In plaats van naar Mij terug te keren!  
Als Ik niet kan rekenen op Mijn priesters, die Mij trouw hebben beloofd,  
ga Ik naar Mijn kinderen, die wél tijd maken voor Mij én die zich willen geven.’ 
… (15/05/2003).  
 
‘… Zo zal het ook zijn met deze taak van aanbidding en eerherstel!  
Zielen  
die Mij beminnen, die Mij willen toebehoren, die zich geheel willen geven:  
zíj zullen meehelpen aan de redding van deze wereld samen met de priesters.  
Zij zijn het die alsnog Mijn toorn in bedwang houden.  

Omdat Ik weet dat Ik op hen mag en kan rekenen!’ (17/06/2003).  
 
 
De Heer wil dat wij op de eerste plaats eerherstel brengen voor de vele 
beledigingen die de priesters Hem in Zijn Eucharistie aandoen. Maar wij mogen 
nooit vergeten dat ook wijzelf de Eucharistische Heer beledigen.  
Zie ook de volgende boodschappen.  
‘Ook hier (1) word Ik zwaar beledigd.  
Mensen die komen, vol van hoogmoed!’ (12/05/2004).  

‘ - Ach, kind! -  
Zelfs op de meest heilige plaatsen komen mensen,  
die Mij niets anders geven dan smaad en vernederingen’ (12/05/2004).  
 
(1) Ook op plaatsen waar de Heer aanbeden wordt, komen zelfs vrome mensen, 
die de Heer beledigen door alle aandacht voor zich op te eisen, door geen 
aandacht voor Hem te hebben. 
 
‘… Gij ziet en doorgrondt de waarde  

waarmee men Mij verwelkomt en de gebeden worden opgezegd.  
Weet - Mijn kind! - dat het voor Mij zo erg is  
dat het soms niet om aan te zien is.  
En toch blijf Ik nog steeds geduldig  
omwille van hen die Mij met eerbied beminnen en aanbidden.  

Want ook bij de aanbidding  
 - waar Ik aanwezig ben samen met Mijn Moeder! -  

is zo weinig eerbied én word Ik werkelijk aanbeden!  
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Alles blijft oppervlakkig!’ ….  (06/03/2003).  
 
‘… Ik heb u hier nodig voor de vele beledigingen,  
die Mij hier worden aangedaan.  

Dit is geen kapel van aanbidding,  
maar van vermaak voor zo vele activiteiten,  
die hier worden toegelaten én die Mij steeds opnieuw pijnigen!  

Uw aanwezigheid is eerherstel  
voor Mij, voor de zware vernederingen die Mij worden aangedaan’ (02/05/2003).  
 
‘Ik lijd, Mijn kind.  
(Zij zijn) onwaardig voor deze aanbidding’ (24/01/2009).  
 
‘Het is een huivering dit te moeten ondergaan!  
Moest men Mij kunnen zien,  
dan zou niemand Mij durven aanraken,  
dan zou niemand Mij kunnen aankijken,  
dan zou men voor Mij in aanbidding willen gaan  
ofwel zich van Mij verwijderen’ (27/07/2003).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Geeft Mij van uw tijd én brengt eerherstel 
voor al het leed, 

dat over de hele wereld 
Mij wordt aangedaan’ 

(23/06/2003) 
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JMJP  

 
 AANBIDDING  

 
 

OOK AL IS ER NOG NIET OVERAL AANBIDDING GEORGANISEERD, 
TOCH KUNNEN WIJZELF NU REEDS DE HEER AANBIDDEN. 

 
‘Het belangrijkste is te bidden bij Mij voor het tabernakel’ 

(11/11/2010) 

 
3 WAAROM MOETEN WIJ AANBIDDEN?  
 
‘Uw priester zal moeten de nadruk leggen op het belang  

van de aanbidding die Ik verlang,  
van het gebed, dat zoveel kracht geeft’ (16/09/2003).  

 
‘… Gij staat machteloos, maar uw gebed is niet nutteloos.  
Het heeft een kracht die het wereldse overstijgt.  
Het aanhoudend gebed, de aanhoudende aanbidding:  

het krijgt gehoor bij Mijn Vader.  
Het is niet vruchteloos, ook al lijkt het zo,  
als gij ziet wat er hier allemaal gebeurt.  
Uw armoede, uw nietigheid, uw kleinheid, uw zwakheid:  

Ik aanvaard het zo graag.  
Het draagt bij tot bekering.  
Het is sterker dan hoogmoed, ijdelheid, eigenliefde,  
die alleen maar alles vernietigt.’ ... (10/06/2014).  

 
3.1 OM HET KWAAD TE OVERWINNEN.  
 
‘… men kan zelf zoveel doen om het kwade te overwinnen in de wereld.  
Het gebed, de aanbidding in iedere kerk over de hele wereld,  

zou de macht van het kwaad breken.  
Maar nu word Ik opgesloten in Mijn kerk! …  
Het kwaad kan en zal overwonnen worden!  

Maar niet zoals mensen het verwachten en willen,  
maar zoals Ik het zal laten gebeuren!’ (03/03/2003).  
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‘… Iedere aanbidding - waar het Hemelse Hof aanwezig is! - zal redding zijn  

van deze wereld,  
van de mensheid, die nu verpletterd ligt onder de zonde.  

Het kwaad heeft heel deze wereld overwoekerd  
en kan alleen overmeesterd worden door gebed, liefde, offer.  
Waar het gebed vanuit het hart komt,  
daar zal de Liefde in aanwezig komen, daar zal de Liefde groeien  
én de Liefde zal alles overwinnen.’ … (24/06/2003).  
 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘… Zolang deze wereld bestaat, zal Mijn Zoon aanwezig zijn in dit Brood  

én dit zal de overwinning worden van het kwade.’ … (04/10/2003).  
 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘… Dit zal de redding zijn in deze wereld!  
Een kleine maar krachtige kern van priesters en kinderen,  

die de weg volgen die Mijn Zoon van hen verlangt,  
díe zullen helpen Mijn Onbevlekt Hart te laten zegevieren over het kwade,  

die nu heer en meester is in deze wereld totaal verduisterd’ (04/10/2003).  
 
3.2 OM HET GELOOF IN DE EUCHARISTISCHE HEER OPNIEUW TE 
LATEN BLOEIEN IN DE HARTEN VAN DE GELOVIGEN.  
 
‘… Met u kan Ik Mijn Werk beginnen: eerherstel over de hele wereld.  
Door u … wil Ik laten geloven  
dat Ik werkelijk aanwezig ben in dit kleine stukje Brood  
én dat al wie Mij komt aanbidden,  

al wie Mij van hun tijd geeft, eerherstel brengt,  
Ík het hen zal vergoeden in het honderdvoudige voor al het leed,  

dat Mij wordt aangedaan door zovele van Mijn priesters en kinderen.’ ...  
(18/06/2003).  
 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘…Vertrouw op de Aanwezigheid van Mijn Zoon in het Eucharistisch Brood.  
Hij zal Zijn kracht tonen  

én vele hoogmoedigen zullen geraakt worden en zullen tot inkeer komen.  
Zolang deze wereld bestaat, zal Mijn Zoon aanwezig zijn in dit Brood  

én dit zal de overwinning worden van het kwade.  
Daarom is deze aanbidding zo belangrijk.  
De Kracht, de Liefde, het Licht zal zegevieren.  

Want dit alles is Mijn Zoon, vertegenwoordigd in deze Hostie,  
Die door zo velen verworpen en versmaad wordt!’ (04/10/2003).  
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‘… Mijn huis moet opnieuw een huis worden van stilte, van gebed.  
Mensen  
moeten zich thuis voelen in Mijn kerk,  
moeten opnieuw geloven  

dat Ik - uw God, Die u oneindig bemin! - dat Ik u opwacht, u wil helpen.  
Laat Mij u helpen.’ … (23/06/2003).  
 
‘… Uw taak is  
Mij te vertroosten in deze onnoemelijke beproevingen, die Ik steeds onderga.  
Wees Mijn troost.  
Blijf bij Mij.  
Verlaat Mij niet.  

 - Mijn kind! -  
Ik heb u nodig!  
Uw Koning, Uw Redder!  

Gij noemt Mij zo dikwijls als uw Verlosser “uw Koning, uw Redder”.  
Laat Mij uw Koning blijven in uw klein hartje, vervuld van liefde voor Mij.  
Het is maar een kleine druppel troost (1), maar het geeft Mij zoveel voldoening.  
Blijf volhouden samen met uw priester in gebed, in aanbidding.  

Daar kan Mijn tegenstander niet tegen op!’ (07/02/2004).  
 
(1) Wij kunnen misschien denken dat een uur aanbidding niet veel waarde heeft 
en niet veel zal veranderen. Maar elk uur bij de Heer kunnen wij vergelijken met 
een druppel, die de dorst van de Heer naar liefde helpt lessen.  
Op het einde van ons leven zullen wij al onze uren van aanbidding kunnen 
aanbieden als even zo vele druppels in een beker. Dan zullen wij zien hoe vol 
deze beker is, hoeveel wij de Heer getroost hebben én hoeveel er veranderd is 
door ons gebed.  
 
3.3 OM MEE TE HELPEN AAN DE HEROPBLOEI VAN DE KERK ZOALS 
DE HEER DIE WIL.  
 
‘…  
Het is door gebed, meer eerbied voor Mij, meer eerbied voor de sacramenten,  
meer aanbidding voor het Heilig Sacrament  

 - waarin Ik nog altijd aanwezig ben  
en waarin Ik zal blijven tot het einde van deze wereld! -  

dat de Kerk zal herrijzen. … (17/04/2004).  
 
‘… Bidt.  
Brengt eerherstel.  
Brengt meer tijd door bij Mij - in stilte! - in aanbidding.  
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Alleen zo zal alles keren.  
Alleen zo zal het kwaad overwonnen worden, zal Mijn Kerk heropbloeien.  

Want het is dóór het gebed dat roepingen zullen terugkeren.  
Bidt.  
Blijft bidden.  

Alleen dóór het gebed zal alles vernieuwen’ (01/05/2004).  
 
‘… De heropbloei van Mijn Kerk kan  
níet zoals het nu bezig is - Men verwerpt alles van wat Ik verlang! -  
alléén door bekering van zijn priesters tot massaal gebed,  
door zich te onderwerpen aan het gezag van de paus,  
door meer eerbied voor Mij in het Eucharistisch Brood.  

Want zo velen ontkennen Mijn Aanwezigheid, zo velen beledigen Mij.  
Én het gaat verder doordat alles wordt toegelaten.’ ... (19/05/2004).  

 
‘… Daarom vraag Ik u nogmaals!  
 - Aan u, aan Mijn kinderen, die Mij lief hebben, aan al Mijn toegewijden! -  
Opent uw hart voor Mijn Woord, voor Mijn Liefde.  
Keert u af van de dwalingen waarin ge verkeert.  
Keert terug naar de waarde van het gebed, het innerlijk gebed van Hart tot hart,  

waarin Ik u ieder persoonlijk kan leiden.  
Want voor ieder is het anders!  

Luistert toch.  
 - Mijn kinderen, Mijn toegewijden! -  

Helpt mee aan de toekomst van deze wereld, aan de heropbloei van Mijn Kerk,  
Die zo te lijden heeft’ (05/10/2005).  

 
 
 
 
 
 

‘Brengt meer tijd door bij Mij  
- in stilte! - in aanbidding. 

Alleen zo  
zal het kwaad overwonnen worden, 

zal Mijn Kerk heropbloeien’ 
(01/05/2004) 

 



 20

4 HOE MOETEN WIJ AANBIDDEN?  
 
4.1 VANUIT HET DIEPSTE VAN ONS HART.  
 
‘… Men moet Mij aanbidden vanuit het diepst van zijn hart.  

Daar waar Ik ook aanwezig ben!  
Het is een verbondenheid in samen zijn.’ ... (06/03/2003).  

 
‘Het gebed van de mensen blijft zo oppervlakkig.  

Men bidt met de lippen, niet met het hart. …  
Keert u af van buiten én komt tot Mij in uw hart.  

Daar waar Ik ben  
en waar Ik wacht op een woord van liefde met het hart gesproken!  

Geeft al uw zorgen aan Mij, aan uw Moeder én bidt. …  
Leert opnieuw innerlijk te bidden. Komt tot Mij waar gij Mij kunt vinden.  

In uw hart!  
In Mijn huis,  
waar Ik verborgen ben in het stukje Brood,  
waar Ik wacht om u te helpen, waar Ik verlang om u te helpen,  

om u bij Mij te hebben - niet alleen hier op deze wereld! -  
om samen te zijn!’ … (07/09/2003).  

 
‘… Zij moeten Mij kunnen aanbidden met een open hart.  
Zij moeten die rust die ze nodig hebben in hun leven, kunnen aanvoelen.  
Zij moeten alles kunnen afgeven wat hen op het hart ligt,  

alles aan Mij en Mijn Moeder toevertrouwen:  
hun zorgen, hun noden, hun ziekten.  

Zo kan men in een diepe verbondenheid bij Mij zijn,  
zich geheel ontledigen om zich te laten vervullen met Mijn Liefde’ 

(18/06/2003).  
 
4.2 MET ALLE AANDACHT EN LIEFDE VOOR DE HEER.  
 
‘Bidden is binnentreden in het diepe innerlijke waar Ik aanwezig ben.  
Bidden is tot rust komen én alles wat u onrustig maakt van u afzetten. …  
Bidden is rustig bij Mij komen,  
Mij aankijken, Mij beminnen, Mij uw liefde geven, Mij uw zorgen geven. … 
Aanbidden,  
niet met veel woorden, niet met hele teksten op te zeggen,  

 - Het is voor velen zo oppervlakkig! -  
maar in stilte tot Mij komen, in stilte bij Mij zijn!  
Én Ik geef u de rust en de kracht, die gij nodig hebt  

om iedere dag verder te doen’ (07/03/2003).  
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‘Ik wil bemind worden. Ik wil erkend worden. Ik wil aanbeden worden.  
Ik ben hier voor u aanwezig in het heilig tabernakel én Ik kijk naar u.  
Ik verlang naar u, naar uw liefde, uw vertroosting. Ik ben in uw hart aanwezig.  
Sluit u af van de buiten, van de wereld. Keer uw blik naar Mij.  
Zoek Mij diep in uw hart. Spreek tot Mij.  

Ik luister. Ik luister naar ieder woord dat gij tot Mij zegt.  
Ik weet wat gij zult zeggen.  
Ik ken uw gedachten, uw verlangens,  
maar Ik hoor het u zo graag zeggen: “Ik bemin U. Ik verlang naar U”.  

Weet wat het voor Mij betekent bemind te worden door Mijn kinderen.  
Kinderen, die aandacht aan Mij geven, tot Mij komen als kleine kinderen  
én die Ik mag verwennen met al Mijn genaden,  
die hun liefde mag beantwoorden met Mijn Liefde!  

Hoe vertederd voel Ik Mij, uw God, bemind te worden!  
Aan zulke kinderen kan Ik niets weigeren.  
Geef Mij uw liefde, uw tijd én gij zult aanvoelen  

dat gij steeds in een diepere verbondenheid met Mij zult zijn’ (18/11/2003).  
 
‘… Bemint Mij. Geeft Mij uw liefde, uw hart.  
Laat Mij werkelijk wonen in uw harten.’ ... (10/03/2004).  
 
‘… Het is de liefde voor Mij, die hen aanzet om tot Mij te komen.  

Hoe groter de liefde,  
hoe meer men aankan, hoe meer Ik van hen kan en mag verlangen.  

Het is de liefde, die zich geeft in een totale overgave’ (19/10/2006).  
 
 
 

Zo kunnen wij bidden van hart tot Hart: 

‘Ik aanbid Uw beminnelijk Hart,  
Uw zo diep verwond Hart, 

Uw Hart Dat overvloeit van Liefde,  
Uw barmhartig Hart. 
Ik vertrouw op U,  

mijn Heer en mijn Koning, mijn Redder’ 
(14/04/2004) 
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5 AANBIDDING: VERBONDENHEID MET DE HEMEL.  
 
‘… Wanneer Ik op het altaar kom,  
word Ik omringd door Mijn Moeder, Die altijd bij Mij aanwezig is.  
Ik word omringd door talrijke engelen en heiligen,  

die Mij aanbidden en alle lof en eer brengen. …  
Indien men alle engelen en heiligen zou kunnen zien  

in aanbidding, welk eerbetoon zij Mij brengen,  
dan zouden velen, zouden allen zich op de grond werpen  

om Mij ook te aanbidden’ ... (06/05/2003).  
 
‘De Hemel opent zich!  
Telkens wanneer Ik op het altaar kom,  

word Ik omringd door Mijn Moeder en tal van engelen en heiligen.  
Telkens Ik aanbeden word,  

word Ik omringd door Mijn Moeder, engelen en heiligen,  
soms door zielen uit het vagevuur.  

Roept uw Moeder aan.  
Roept uw engelen aan.  
Roept uw heiligen aan.  

Om u te helpen in standvastigheid, in trouw, in overgave!  
Om de moeilijkheden, die u op uw weg tegenkomt, te overwinnen!’  

(14/06/2005).  
 
‘… En Ik verlang zo om al Mijn kinderen bij Mij te hebben!  
Ik wil aan allen de Hemelse Vreugde schenken,  
die nu nog voor u verborgen is en waarnaar gij alleen maar kunt verlangen.  
Maar Hemelse Vreugde kunt ge nu al verkrijgen  
door steeds meer tijd met Mij door te brengen in diepe verbondenheid.  
Ik ben en blijf bij u’ ... (29/05/2003).  
 
‘… Zoals gij zelf zegt: “Bij Mij zijn is een stukje Hemel beleven op aarde”.  
Velen moeten dit weer leren: een stukje Hemel op aarde beleven.’ ... (18/06/2003).  
 
 
 
 

‘Iedere aanbidding 
 - waar het Hemelse Hof aanwezig is! - ’ 

(24/06/2003) 
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6.1 MET WELKE MOEILIJKHEDEN KUNNEN WIJ 
GECONFRONTEERD WORDEN  
ALS WIJ KIEZEN VOOR DE EUCHARISTISCHE HEER?  
 
‘… Gij wordt omringd door geesten van het kwade,  
die alles in het werk stellen om dit Werk te verhinderen:  
de aanbidding, dit eerherstel.  

Die zoveel zielen zullen redden! Die zovelen tot inkeer zullen brengen!’ 
… 22/06/2003).  

 
‘Dit is nog maar het begin. Er moet nog een lange weg worden afgelegd.  

Een weg van verloochening, verraad, afwijzingen! …  
Gij leeft op deze wereld vol van haat, van egoïsme, vol van zelfbedrog’… 
(28/10/2003).  
 
‘Mensen komen meestal om te vragen, niet om te offeren.  
Dat valt hen te zwaar!  
Het is een te zware last iets geven uit liefde, iets afstaan uit liefde,  

iets te doen wat meestal een zware inspanning vraagt.  
Mensen kunnen dat niet meer opbrengen,  
omdat er te weinig liefde aanwezig is in hun harten.  

Het egoïsme, het ik-zijn heeft de bovenhand!  
En men wil en kan niet meer lijden, niet meer offeren,  
niet meer afstaan waaraan men zich heeft vastgeklampt  

alsof het onvergankelijk is’ … (07/05/2005).  
 
‘Dit is het offer van de aanbidding.  
(Men) moet een keuze maken voor wie (men) kiest.  
(Men) mag (zich) niet laten misleiden!’ (11/02/2005).  
 
‘Het is zo moeilijk om geheel voor Mij te kiezen.  
Deze wereld is zo aanlokkelijk en men kan moeilijk weerstaan  

door de onstandvastigheid van uw liefde voor Mij.  
Het zeggen is gemakkelijk, maar doen wat je zegt te willen doen uit liefde:  
dat is een groot verschil’ (14/10/2008).  
 
‘… Dit is wat Ik nodig heb én laat dit uitbreiding nemen over de hele wereld.  
Uw priester heeft de vrijheid om alles te gebruiken wat hij nodig vindt  

om dat te laten uitbreiden: deze aanbidding.  
Dat hij zich niet laat ontmoedigen door de tegenwerking die groot kan zijn’  
(25/06/2003).  
 
‘…  
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En talrijke priesters zullen moeten kunnen meewerken om dit te laten uitbreiden.  
En dat is het moeilijkste: priesters vinden die willen meewerken,  
om eerherstel te brengen aan Mijn zo diep verwond Hart!’ (22/06/2003).  
 
6.2 HOE KUNNEN WIJ DEZE MOEILIJKHEDEN OVERWINNEN?  
 
‘… Wees niet bang.  

- Mijn kind! -  
Blijf al uw vertrouwen stellen op Mij en uw Hemelse Moeder.  
Zoek bescherming bij uw Moeder.  

Tegen Haar is het kwaad niet opgewassen!’ ... (22/06/2003).  
 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘Laat hem weten dat in alles wat hij doet, ieder woord dat hij zegt,  

iedere stap die hij onderneemt voor deze aanbidding van Mijn Zoon,  
Ik hem in alles nabij ben en hem steeds zal steunen.  
Weet dit is een groot Werk, dat begonnen is in deze kleine kapel.  
Bid én vertrouw op Ons’ (04/10/2003).  
 
‘… Maar laat u niet ontmoedigen.  
Blijf kijken naar Mij, aanwezig in het Eucharistisch Brood.  
Vertrouw op Mij.  

Niets of niemand zal Mij kunnen verdelgen,  
hoe men het ook probeert, hoe somber de toekomst ook lijkt.  

Ik ben, Ik blijf zoals Ik altijd ben geweest en zal blijven:  
dé Liefde, de goddelijke Liefde, waartegen geen enkel kwaad is opgewassen.’ 
… (28/10/2003).  
 
‘… Gij zult de kracht krijgen die gij nodig hebt.  
Maar laat u niet misleiden, wat men ook probeert om u van Mij te verwijderen.  
Ik neem u onder Mijn hoede.  
Kom tot Mij én geef Mij alles wat u belet om steeds bij Mij aanwezig te zijn.  

 - Mijn vertroosting! -  
Denk niet aan al uw problemen. Alles zal keren!  
Maar heb geduld. Ik heb ook geduld met u en met al Mijn kinderen!’ … 
(25/06/2003).  
 
‘Dit is wat moet gevraagd worden: liefde.  

Ik dorst naar liefde én Ik krijg zo weinig liefde.  
Dit is wat uw priester zal moeten doen: vragen naar liefde.  

Want wie Mij bemint: hij kome tot Mij.  
Wie Mij bemint met de echte liefde: hen zal niets teveel zijn.  
Wie Mij bemint zal niet zíjn wil maar Míjn Wil volbrengen.  
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En Mijn Wil is: bemind te worden.  
Mijn Wil is: eerherstel te krijgen voor zoveel leed dat Mij wordt aangedaan.  
Mijn Wil is: meer eerbied in Mijn huis, meer eerbied voor de sacramenten,  
meer eerbied voor het Eucharistisch Brood,  
waarin Ik aanwezig ben én waarin Ik niets dan beledigingen ontvang. …  

Is het dan zo moeilijk om Mij uw liefde te geven?  
Terwijl gij zoveel liefde hebt voor zoveel wereldse zaken,  
waaraan gij uw hart hebt verpand’ … (04/07/2003).  

 
‘… Deze bekoringen zullen u blijven achtervolgen  
én het is aan u om ze te overwinnen.  
Neem afstand van al die zinloze gedachten, …  
Laat deze bekoringen niet tussen Ons komen.  
Ik wil u volledig. Ik wil dieper doordringen  
om zo het mysterie van Mijn Liefde, van Mijn lijden door te geven’ (02/07/2003).  
 
‘Hebt moed.  

 - Mijn kinderen! -  
Laat u niet ontmoedigen door de tegenslagen, de tegenwerking.  
Laat u niet ontmoedigen wanneer het stil is in uw hart.  

Ik ben er steeds voor u!  
Opent nog meer uw hart voor Mij, zodat Ik het helemaal in bezit kan nemen  

en geheel kan omvormen zoals Ik het wil.  
Weest voorbeeld voor de anderen.  
Laat dit een sterke schakel zijn van aanbidding.  

Als gij wankelt, hoe kunnen anderen dan u navolgen?  
Blijft dus volharden in uw gebed, in uw offers, in uw vasten’ ... (28/04/2006).  
 
‘… Wat Ík begonnen ben, zal groeien met Mijn kleinen  
én niemand die Mij kan tegenhouden.  
Én zij die Mij nu misschien het meest tegenwerken,  
zullen - door het gebed van deze offerzielen! - nog het meest tot inkeer komen 
én opnieuw vurige apostelen worden.’ … (29/06/2005).  
 

‘Laat dit een sterke schakel zijn  
van aanbidding. 

Als gij wankelt,  
hoe kunnen anderen dan u navolgen?’ 

(28/04/2006) 
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7 WAT VERWACHT DE HEER VAN ONS?  
 

‘… Geef nooit op. Blijf bij Mij komen.  
Blijf Mij trouw in gebed, in aanbidding  

zoveel als gij kunt, zoveel als het mogelijk is. …  
Gij weet … hoe meer gij naar Mij zult toekomen,  
hoe meer gij in Mijn verbondenheid zult leven,  

zult gij het ook moeilijk hebben met degenen die naast u leven.  
Maar weet: wie voor Mij kiest, kan nooit verkeerd doen.  
Doe alles met liefde en uit liefde.’ … (15/05/2003).  
 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘…Geef Hem uw liefde, uw leven als offer in dankbaarheid  

voor alles wat gij én deze wereld van Mijn Zoon hebben gekregen.  
Blijf trouw aan uw gebed.  

Deze uren van gebed, van aanbidding brengen eerherstel  
voor al het aangedane leed dat Mijn Zoon nog steeds ondergaat.  

Het verzacht Zijn pijnen.  
Het is een vertroosting voor Zijn zo diep verwonde Hart’ (25/05/2003).  

 
‘Terwijl anderen zich vermaken en vertier zoeken in deze wereld, blijf komen.  
Blijf volharden in gebed, in aanbidding, in stilte.  

De kracht van het gebed zal het halen  
tegenover het vertier van deze wereld!  

Als men denkt nu alles te kunnen doen  
naar wereldse normen - zonder gebed! -  
zal de grote massa van mensen nog meer achterwege blijven’ ... (02/06/2004).  

 
‘… Blijf bidden. Blijf volharden.  
Houd niet op met smeken om Mijn Barmhartigheid.  

Dat alles mag keren! Dat priesters tot inzicht mogen komen!  
Dat zij de waarde van de Eucharistie opnieuw beleven  

zoals echte apostelen  
én die waarde doorgeven aan zo vele zielen,  

die nood hebben aan Liefde, aan echte Liefde!’ (02/11/2003).  
 

‘Blijf Mij trouw in gebed, in aanbidding 
zoveel als gij kunt,  

zoveel als het mogelijk is’ 
(15/05/2003) 
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8 WAT MOGEN WIJ VAN DE HEER VERWACHTEN…   
 
8.1 … IN DIT LEVEN?  
 
‘Ik zal u vervullen met Mijn Liefde.  
Ik geef aan allen Mijn Liefde.  
Allen, die komen én met een open hart Mij aanbidden,  
stort Ik vele genaden in hun harten.  
Voor de een voelbaar, voor de ander niet, maar aan allen geef Ik.  
Allen zijn Mijn kinderen, naar Mijn beeld geschapen  
én aan allen geef Ik het veelvuldig terug wat men Mij geeft’ (01/07/2003).  
 
‘Ik zegen uw priester.  
Ik zegen het Werk dat Ik hier begonnen ben.  
Ik zegen allen die hier komen om Mij te aanbidden met een open hart  
én Ik zegen allen, die u hier aan Mij toevertrouwt’ (11/04/2004).  
 
‘Deze aanbidding zal de toekomst zijn’ (28/04/2006).  
‘Vanuit deze aanbidding  
zal de kracht en de Liefde groeien van Mijn barmhartig Hart  

voor de zo velen, waarvoor gij u allen hebt gegeven. 
De Liefde, die zij nu weigeren - die genaden, die Ik hen wil geven -  
zal voor hen een ommekeer zijn,  
een nieuw leven, een leven van zelfopoffering en totale overgave aan Mijn Wil’  
(28/04/2006).  
 
‘Het is een kleine groep van mensen.  
Biddende mensen!  
Mensen, die alles willen opofferen  

om enkel en alleen nog Mij te volgen, Mijn Wil te volbrengen!  
Alleen met hen kan ik werken, kan Ik Mijn genaden geven,  

als zij zich ontdoen van hun wereldse genoegens en verlangens.  
Met zulke mensen kan Ik Mijn Werk verrichten.  
Met hen zal Mijn Werk volkomen worden.  
Met hen zal ook het Onbevlekt Hart van Mijn Moeder triomferen.’ ... (12/10/2004).  
 
8.2 … NA DIT LEVEN?  
 
‘… Maar geeft u aan Mij.  

Opdat Wij eens voor altijd kunnen samen zijn in Mijn Koninkrijk,  
dat voor ieder is voorbestemd!  
Voor hen,  
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die Mij beminnen, die Mij aanbidden én die Mij alle lof en eer brengen!’ 
(07/09/2003).  
 
‘… En geeft u ten volle voor Mijn priesters, die u later dankbaar zullen zijn.  
Maar verwacht u nu geen lof en eer om wat gij doet.  

Uw rijkdom zal liggen in het Koninkrijk: eens bij Mij te zijn.  
Daar zal uw beloning zijn!’ … (08/11/2006).  

 
‘… Maar Ik zeg u!  
Ik ben Koning.  
Ik ben in de wereld gekomen voor u - Mijn kinderen! - én Ik zal terugkomen.  

En men zal Mij vereren als de ene, ware Koning van hemel en aarde.  
En men zal Mijn Almacht zien.  
En allen zullen voor Mij neerbuigen  
én zullen Mij aanbidden als de ene, ware Koning' (21/11/2004).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Ik zegen allen die hier komen  
om Mij te aanbidden met een open hart 

én Ik zegen allen,  
die u hier aan Mij toevertrouwt’ 

(11/04/2004) 
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9 SPECIALE MOMENTEN VAN AANBIDDING.  
 
9.1 DE AANBIDDING MET UITSTELLING VAN HET HEILIG 
SACRAMENT.  
 
‘Het is de vreugde - die gij meevoelt! - van Mij:  
eens bevrijd te worden (1),  
te mogen aanbeden worden door Mijn kinderen, te mogen bemind worden.  
En dan de pijn weer te voelen:  
opgesloten in die kleine ruimte in eenzaamheid tot de volgende keer,  
wanneer Ik weer bevrijd word.  
Maar soms moet Ik zolang wachten - Mijn kind! - op die bevrijding.  
Ik laat u meevoelen met Mij: Mijn vreugde, Mijn pijn’ (14/07/2003).  
 
(1) Het is een vreugde voor de Heer als Hij bevrijd wordt uit de ciborie (‘die 
kleine ruimte’) om aanbeden en bemind te worden door mensen die van Hem 
houden.  
 
9.2 VOOR EN NA DE HEILIGE MIS.  
 
‘Ik verlang één uur aanbidding voor de Mis (2)’ (24/04/2013).  
 
(2) Naar aanleiding van de nieuwe uurregeling voor de aanbidding en de 
Heilige Mis, wenste de Heer uitdrukkelijk één uur aanbidding voor de Heilige 
Mis. De bedoeling ervan is dat de Heilige Mis kan verlopen in een sfeer van 
stilte en gebed zowel ervoor als erna. Daardoor ontstaat er meer 
ontvankelijkheid voor het mysterie van het komen van de Heer. Door het 
vermijden van veel onnodige drukte staat het hart van de celebrerende priester 
én van de deelnemende gelovigen meer open voor de genaden die de Heer wil 
schenken.  
Zie ook de volgende boodschap.  
‘De eerbied voor en na de Heilige Mis moet behouden blijven  
én priesters dragen een grote verantwoordelijkheid.  

Zij zelf moeten voorbeeld zijn …  
Mijn huis blijft een huis van stilte, eerbied en gebed!’ (14/02/2003).  

 
Zie ook de volgende boodschap naar aanleiding van de vraag om een Heilige 
Mis te celebreren tijdens de wekelijkse aanbidding in de nacht van donderdag 
op vrijdag.  
‘Als uw priester dit wil doen, waarom zou Ik dat weigeren  
dat Ik mag komen te midden Mijn biddende kinderen?  
In deze Heilige Eucharistie zullen vele genaden gegeven worden’ (27/12/2004).  
 



 30

 
9.3 DE NACHTAANBIDDING.   
 
‘Door gebed (1)!  
Bid en waak met Mij vanaf het begin. Blijf bij Mij’ (29/11/2002).  
 
(Geef Mij) ‘uw liefde, uw leven.  

Een totale overgave! Dag en nacht beschikbaar zijn in die overgave! …  
Bid. Blijf bij Mij en waak met Mij’ (07/12/2002).  
 
‘Blijf bij Mij’ (07/03/2003).  
‘Blijf bij Mij’ (07/03/2003).  

‘Ik heb u nodig!’ (07/03/2003).  
‘Blijf bij Mij’ (07/03/2003).  
‘Mijn apostelen vielen ook in slaap’ (07/03/2003).  
‘Drink wat meer. Drink wat gij nodig hebt, maar blijf bij Mij (2)’ (07/03/2003).  
 
(1) Op verschillende tijdstippen heeft de Heer gevraagd om meer verbonden te 
leven met Hem in Zijn lijden en doodstrijd in de nacht van donderdag op 
vrijdag. Ook aan de heilige Margareta Maria Alacoque, de heilige Faustina 
Kowalska en anderen heeft de Heer dit gevraagd. Heel speciaal vroeg Hij om 
van 23.00 tot 24.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag bij Hem te blijven 
én ook om dan Barmhartigheid af te smeken voor de zondaars.  
 
(2) De nachtaanbidding is een grote genade, die niet mag verloren gaan.  
Daarom moet deze voorbereid worden overdag door bijvoorbeeld te rusten en te 
letten op onze voeding.  
Zie ook de volgende boodschappen.  
‘… Ik heb u … nodig om te bidden, om eerherstel, niet om te slapen.  
Maar zorg voor toch voldoende rust  
om dat werk, deze taak van aanbidding, verder te doen.  

Want het is een hele opgave!  
En wanneer het lichaam te vermoeid is, wanneer gij onvoldoende slaapt,  
lijdt ook uw gebed, uw eerherstel onder dit alles’ ... (14/05/2005).  
 
‘… Het grootste offer van u allen is:  

uw aanbidding, bij Mij te zijn,  
niet uw lichamelijke offers die u verzwakken, maar uw gebed, uw liefde, 
uw woorden van vertroosting.  

Dít is wat Ik van u verlang!  
Leeft in soberheid in voedsel en drank,  

maar geen offers om totaal verzwakt te zijn’ (13/10/2005).  
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Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘Het is voor (hun) eigen welzijn én voor het welzijn van de aanbidding’  
(08/05/2005).  
 
Soms worden wij ook geconfronteerd met lichamelijke ongemakken de dag 
ervoor of zelfs tijdens de aanbidding, zodat wij bekoord worden om weg te 
blijven uit deze nachtaanbidding.  
Het zijn beproevingen om te zien hoe groot onze liefde voor én onze trouw aan 
de Heer zijn.  
Het komt erop aan deze ongemakken te verdragen én aan te bieden als kleine 
offers om het lijden van de Heer te verzachten.  
 
9.4 SACRAMENTSDAG. 
 
Dit feest is door de Heer Zelf gewild via de heilige Juliana van Cornillon. Paus 
Urbanus IV stelde dit feest ‘Corpus Domini’ in als een verplicht feest voor de 
universele Kerk in 1264.  
(Paus Benedictus XVI in zijn catechese over de Heilige Juliana van Cornillon, 
2010).  
Het wordt gevierd de tweede donderdag na Pinksteren. Het is een vreugdevolle 
dag van aanbidding.  
Tot twee keer toe beklaagt de Heer Zich erover dat dit feest bij velen geen 
aandacht meer krijgt.  
 
‘Dit is Míjn dag toegewijd aan het Heilig Sacrament.  

Het Eucharistisch Brood, waarin Ík aanwezig ben!  
Dit is úw dag.  
Gij hebt u toevertrouwd aan dit Eucharistisch Brood  

om steeds eerherstel te brengen voor de beledigingen  
die Mij worden aangedaan door zo vele priesters.  

Gij zijt “Mijn vertroosting van het Eucharistisch Brood”.  
Zo noem Ik u.  

De waarde van de Eucharistie is  
door zo vele van Mijn priesters vergeten, door zo vele van Mijn kinderen.  
Op deze dag zou het een dag moeten zijn van voortdurende aanbidding  
én men spreekt er zelfs niet meer over.  
Hoe word Ik aan de kant gezet door zoveel priesters,  

die Mij bij de mensen moeten brengen!  
Hun plaats is bij Mij, waar Ik tot hen kan spreken.  
Ik heb nood aan de liefde van hen die Mij toegewijd zijn,  

nood aan de liefde van al Mijn kinderen,  
maar Ik blijf steeds alleen, opgesloten.  

 - Mijn kind! -  
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Het doet pijn dit steeds te moeten herhalen,  
maar Ik heb u nodig voor de steun en de kracht die gij Mij geeft.  

Uw God, Die steun en kracht zoekt bij zielen die Mij beminnen!  
Ik ben Liefde én Ik heb liefde nodig.  
In iedere kerk zou men Mij moeten aanbidden, bij Mij zijn.  
Ik wacht.  
Ik verzucht tevergeefs.  
Ik blijf geduldig én Ik blijf beminnen.  
Ondanks alles wat men Mij aandoet, blijf Ik u beminnen’ (19/06/2003: Sacramentsdag).  
 
‘Mijn kind!  
Ik ben niet stiller dan anders, maar Ik ben verdrietig op deze dag.  
Meer dan anders word Ik alleen gelaten, word Ik vergeten.  

Waar is de tijd  
dat men in glorie en gezang tot Mij kwam,  
dat men bij Mij kwam om te aanbidden!  

Men zou tot Mij moeten komen,  
maar Ik blijf een Gevangene van deze moderne tijd.  
Ik ben en blijf - zoals Ik altijd ben geweest - uw God, Die u oneindig bemin.  
En men verlangt van Mij  

dat Ik Mij aanpas aan deze moderne maatschappij,  
dat Ik u volg,  
dat Ik de beledigingen aanvaard, die gij Mij steeds opnieuw aandoet,  
dat gij uw koopwaar kunt tentoonstellen en verkopen in Mijn huis,  
dat Ik gedwongen word opzij te gaan voor hen,  

die alle glorie naar zich willen toetrekken.  
 - Mijn kind! -  

Ik ween in stilte.  
Gij kent Mijn verdriet niet.  

Ik lijd in stilte.  
Ik aanvaard alles uit liefde voor u, Mijn kinderen!  
Maar weet - Mijn kind! - dat eens Gerechtigheid zal komen over deze wereld  

en dat velen zullen opkijken naar Hem, Die zij aan de kant hebben gezet’ 
(10/06/2004: Sacramentsdag).  
 

‘Blijf bij Mij’ 
(07/03/2003) 

 
 

‘een dag van voortdurende aanbidding’ 
(19/06/2003) 
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10 WIE MOET AANBIDDEN?  
 
10.1 HET IS ALLEREERST EEN UITNODIGING VOOR IEDEREEN.  
 
‘… Men moet terugkeren naar de ware kern van het geloof.  
Ik - uw God - ben het Hart van de Kerk.  

Daar ben Ik aanwezig!  
Daar wil Ik bemind worden, wil Ik aanbeden worden!’ … (27/06/2003).  

 
‘…Ik vraag u!  
Brengt meer tijd door bij Mij in aanbidding.  
Brengt eerherstel voor al het leed, dat Mij iedere dag wordt aangedaan.  
Dít vraag Ik u!  

 - Van u, van al Mijn kinderen, Mijn toegewijden!’ - … (10/03/2004).  
 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘Mijn goddelijke Zoon, geboren in een kribbe,  
Die Ik mocht aanschouwen en aanbidden.  
Aanbidt Hem.  
Mijn Zoon, Die voor u geboren werd.  
Brengt Hem uw geschenken:  
uw tijd om bij Hem door te brengen, uw liefde, uw troost. …  
Kijkt naar Hem.  
Kijkt naar Hem, neerliggend in een kribbe.  
Kijkt naar Hem, hangend aan een Kruis.  
Kijkt naar Hem, aanwezig in het Eucharistisch Brood.  
Bemint Hem.’ ... (25/12/2003).  
 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘Heden werd u een Redder geboren.  
Ik - uw Moeder - Die Hem als eerste mocht aanschouwen en aanbidden,  
roep u allen heden op!  
Aanbidt Mijn Zoon, Die gekomen is om u allen te redden.’ ... (28/12/2008).  
 
10.2 DE HEER ZOEKT OFFERZIELEN, DIE EXTRA TIJD WILLEN 
MAKEN VOOR HEM.  
 
‘… Blijf Mijn vertroosting.  
Laat Mij niet in de steek,  

zoals zo velen van Mijn toegewijden Mij in de steek laten. …  
Uw aanwezigheid is Mij alles waard.  
Verlaat Mij niet.  

- Mijn kind! -  
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Geef Mij de uren, die Mijn priesters Mij niet geven.  
Uren van gebed, van aanbidding!  
Het maakt veel goed aan de diepe pijnen,  
die Mijn Hart steeds opnieuw ondergaat in deze zondige wereld’ 

(08/10/2003).  
 
‘… Denk niet - Mijn kind! - wanneer het stil is in uw hart, dat Ik u verlaten heb.  

Integendeel!  
Maar Ik hoor u graag smeken om Mijn Liefde.  
Ik hoor u zo graag uw liefde betuigen,  

uw verlangen kenbaar maken Mij meer en meer te mogen beminnen.  
Kon Ik dat maar van al Mijn kinderen, maar vooral van Mijn toegewijden horen  

te verlangen Mij meer en meer te beminnen! … 
Daarom - Mijn kind! - blijf bij Mij komen.  
Blijf Mij aanbidden.  
Blijf Mij beminnen’ (20/06/2004).  
 
‘… Dat (zij) nog meer tot het gebed en de aanbidding (komen).  
Al (hun) bidden, werken en daden opdragen als een akte van eerherstel  
voor al het leed dat Mij wordt aangedaan in het Eucharistisch Brood’ (18/10/2007).  
 
‘De waarde van de offerziel is  
zich geven helemaal, zich ontdoen van alle wereldse verlangens,  
geen ander verlangen hebben dan Mij, uw blik geheel op Mij gericht,  
geheel uw dag, uw nacht, uw werken, uw bidden geheel afgestemd op Mij.  
Één zender moet gij hebben: Mij, uw God, aan Wie gij alles geeft:  
uw zorgen, uw pijnen, uw verdriet, uw onmacht, maar vooral uw “ik-zijn”.  
Ontdoe u van  
uw “ik-zijn”, die nog zo sterk in u aanwezig is, uw eigenliefde, uw hoogmoed.  
Aanvaard alles wat Ik u op uw weg zend - alles! –  

in nederigheid, in liefde, in gehoorzaamheid’ (22/08/2007).  
 
10.3 DE KLOOSTERLINGEN.  
 
‘… Waar word Ik nog aanbeden? In hoeveel kerken? In hoeveel kloosters?  

 - Kloosterlingen! -  
Waar is uw tijd van gebed, van aanbidding?  
Welke waarden hebt ge laten verloren gaan?  
Hoeveel hebt ge bijgedragen tot de verloedering van kloosters en kerken?  
Uw gebed - kloosterlingen! - is zo nodig om nieuwe roepingen.  
Gebed van kloosterlingen, die vroeger hele dorpen en steden konden redden!  
Waar blijven ze nu?’ (12/05/2003).  
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‘Ze zijn hard, koud en onverschillig’ (13/02/2005).  
‘Zij hebben alle tijd om bij Mij te zijn, Mij te aanbidden, Mij te troosten,  
Mij te beminnen, Mij hun liefde te geven,  
maar Ik krijg het niet, zelfs geen dankbaarheid.  
Én het is in zoveel plaatsen, kloosters en gemeenschappen’ (13/02/2005).  
 
‘… Gaat niet in de wereld leven, waarvan ge eens afstand hebt gedaan.  
Maar keert terug naar het gebedsleven én de roepingen zullen terugkeren.  
Alleen zó kunnen kloosters weer tot bloei komen,  
terwijl nu het ene na het andere haar deuren sluit door gebrek aan roepingen!  
Ik zeg u!  
Bekeert u.  
Bidt, vast en offert én uw gebed zal Mij welgevallig zijn’ (03/03/2004).  
 
‘Na iedere Mis zouden zij bij Mij moeten zijn  

 - een half uur in stille aanbidding! -  
om dán hun taak te beginnen.  
Dit zou moeten zijn in ieder klooster’ (07/12/2005).  
 
‘Moesten ze nog meer tot gebed en stille aanbidding komen,  

zouden er nog meer roepingen zijn,  
zou hun gemeenschap groeien,  
zouden zij voorbeeld worden voor andere gemeenschappen en kloosters.  

Gebed!  
Zoals Mijn Moeder het steeds opnieuw vraagt!  

Veelvuldig gebed!  
Zij hebben toch gekozen om voor Haar en met Haar te werken’ (17/08/2007).  

 
10.4 DE PRIESTERS.  
 
‘Dat men tot meer gebed kome in de seminaries,  
tot innerlijk gebed, meer momenten van aanbidding,  
om hen te helpen tot volwaardige priesters te komen.  

Dat zal hun kracht, hun sterkte zijn om te volharden!  
Dat iedere priester de rozenkrans ter hand neemt  
 - zoals Mijn Hemelse Moeder het verlangt! - én hem dagelijks bidt.  
Dat iedere priester terugkeert naar het gebed.  
Dat ze terugkeren naar Mij in het tabernakel,  
tijd maken om in stilte en gebed bij Mij te zijn.  

 - Mijn kind! -  
Ik voel Mij zo verlaten, zo alleen.  
Waarom moet Ik zo smeken om een beetje liefde?’ (30/05/2005).  
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‘Hij is reeds lang een schakel van aanbidding (1).  
Zijn uren aanbieden als een akte van eerherstel’ ... (31/07/2007).  
 
(1) Het gaat over een priester, de al jaren elke dag uitdrukkelijk tijd voorziet om 
de Eucharistische Heer in stilte te aanbidden.  
 
10.5 DE BISSCHOPPEN.  
 
‘… Breng meer tijd door in gebed.  
Kom bij Mij.  

Ik ben aanwezig in het tabernakel, maar Ik krijg zo weinig tijd van u.  
In het gebed zult ge Mij vinden, zal uw hart meer opengaan  
voor de noden die Ik van u verlang.  

Door de kracht van het gebed zult gij die stap kunnen zetten  
samen met Mij, samen met Mijn Moeder.  
Wijd u toe aan Haar.  
Zij zal u helpen!  
Het is geen gemakkelijke opgave wat Ik van u verlang,  
maar een noodzakelijke voor de redding van Mijn Kerk, van Mijn priesters. …  
Help Mij. …  
Kom bij Mij samen in stilte, in gebed, in aanbidding  

én gij zult de vreugde ervaren van Mijn Liefde’ (13/03/2004).  
 
‘… Bid meer, met meer overtuiging.  
Weet dat het gebed de enige redding zal zijn van Mijn Kerk.  
Weet dat het gebed alles kan overwinnen - het kwaad, het onrecht! -  

dat het gebed de redding zal zijn van Mijn priesters,  
die Ik nodig heb om Mijn kinderen naar Mij terug te brengen. …  

Roep uw priesters op om meer gebed, meer aanbidding (1).  
Is het dan zo moeilijk  
om wat meer tijd aan Mij te geven, om in stilte bij Mij te zijn? …  

Bid … voor uw priesters, voor het welzijn van Mijn Kerk’ (15/04/2005).  
 
(1) Naast de opdracht om (meer) te bidden, te aanbidden, krijgen de 
bisschoppen ook de uitdrukkelijke opdracht om hun priesters op te roepen tot 
gebed, aanbidding en eerherstel. Zij staan immers aan het hoofd van hun 
priesters. Wanneer priesters die weg inslaan, zullen zij op hun beurt de 
gelovigen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd, oproepen om te bidden, te 
aanbidden en eerherstel te brengen.  
Zie ook de volgende boodschap.  
‘… Wanneer hij de kans krijgt  

mensen aanzetten meer uren in aanbidding bij Mij door te brengen,  
te spreken over de belangrijkheid van deze boodschappen  
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vooral over de noodzaak van de aanbidding.  
Meer kan hij niet doen. Ik zorg voor de rest’ (31/07/2007).  
 
‘… Blijf niet blind en doof voor wat Ik van u verlang,  
maar help mee Mijn Koninkrijk te vestigen hier op deze wereld.  
Breng eerherstel door meer aanbidding, meer uren van gebed.  
Roep uw priesters op om hetzelfde te doen:  

meer tijd door te brengen samen met Mij.  
Waarom blijft het zo moeilijk voor Mijn toegewijden om bij Mij te zijn?’ …  
(30/10/2003).  
 
‘… Alleen gebed, bekering kan alles veranderen.  
Begin bij uzelf.  

Ik zeg u!  
Iedereen heeft bekering nodig.  

Roep uw priesters op tot gebed, tot aanbidding, tot eerherstel.  
Ja! Ook zij hebben bekering nodig! …  

Help mee aan de heropbouw van Mijn Kerk’ ... (21/05/2005).  
 
‘… Uw taak als herder is zwaar en gij draagt een zware verantwoordelijkheid  
tegenover zo vele priesters en zielen u toevertrouwd.  
Open uw hart.  
Luister naar Mijn Woord, wat Ik van u verlang.  
Laat u niet misleiden door anderen rondom u,  

die het belang van hun roeping, van hun zending niet zien  
en niet willen zien,  

die helpen Mijn Kerk ten onder gaan. …  
Vraag aan uw priesters  
om medewerking, om meer gebed, aanbidding zoals Ik het verlang.  
Geef u ten volle  

én gij zult vele zielen redden die nu dreigen voor altijd verloren te gaan.  
Ik verlang  
dat alle toegewijde zielen zich openstellen voor Mijn Woord,  
dat zij de sacramenten met meer eerbied zouden toedienen,  
het Heilig Misoffer met meer waardigheid én op de manier zoals Ik het verlang.’ 
… (29/09/2003).  
 
‘… Daarom vraag Ik u nogmaals!  
Roep uw priesters op tot  

meer gebed, meer eerbied voor de Heilige Eucharistie, meer aanbidding.  
Zie de huidige toestand in deze wereld.  
Ik zeg u nogmaals!  
Alleen meer gebed, meer aanbidding kan u redden.  
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Alleen een terugkeer naar de Heer van het Leven kan u redden.  
Afwijzing is nog meer verloren gaan van vele zielen,  
die hadden kunnen gered worden door gebed. …  
Wacht niet tot morgen, maar begin vandaag.’ ... (27/03/2009).  
 
‘… Ik verwacht van uw bisschop zijn priesters op te roepen  

om meer eerbied in Mijn huis,  
om meer gebed, aanbidding tot eerherstel  
voor alle beledigingen die men Mij aandoet.  
Zo vele priesters die Mij beledigen!  

Dat zij voorbeeld worden van echt diep christelijk geloof, zoals Ík het verlang:  
trouw aan de Kerk, aan de paus.’ ... (05/01/2004).  

 
‘… Uw bisschop moet zijn priesters oproepen  

tot het gebed, meer aanbidding, meer eerbied.  
Zijn priesters moeten voorbeeld worden voor de mensen.  
Mensen moeten meer vertrouwen kunnen krijgen in de priesters.’ (1) ... 
(08/01/2004).  
 
(1) Al deze boodschappen zijn op de eerste plaats gericht tot de bisschop van 
Brugge, omdat hij de bisschop is die deze boodschappen moet beoordelen naar 
waarheid en echtheid. Wanneer hij deze boodschappen aanvaardt, zal hij dan 
ook doen wat de Heer in deze boodschappen vraagt: zijn priesters oproepen tot 
gebed, aanbidding en eerherstel.  
Als daardoor de gunstige resultaten niet uitblijven, zullen andere bisschoppen 
zijn voorbeeld navolgen. Zo is het gebeurd met de invoering van het Feest van 
Sacramentsdag. De bisschop van Luik, Robert de Thourotte, bevoegd om te 
oordelen over de mystieke ervaringen van Juliana van Cornillon, voerde na een 
aanvankelijke aarzeling het feest in zijn bisdom in. Later volgden andere 
bisschoppen zijn voorbeeld en stelden hetzelfde feest in op het grondgebied dat 
aan hun herderlijke zorg was toevertrouwd.  
(Paus Benedictus XVI in zijn catechese over de Heilige Juliana van Cornillon, 
2010).  
 

‘Brengt meer tijd door bij Mij 
in aanbidding. 

Brengt eerherstel voor al het leed, 
dat Mij iedere dag wordt aangedaan’ 

(10/03/2004) 
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11 NOG EEN VRAAG.  
 
‘… Ik ben hier - Mijn kind! - voor u in het tabernakel  
én in ieder tabernakel over de hele wereld.  
Wanneer zal men Mij erkennen als hun God, als hun enige Redder?  

Ja, Ik, uw Redder!  
Wanneer zal een terugkeer komen naar Mijn barmhartig Hart?  
Wanneer zal men Mij beminnen?  
Wanneer zal men Mij aanbidden?  
Wanneer zal uw bisschop inzien dat deze keten van aanbidding nodig is?  
Wanneer zal hij zijn priesters duidelijk maken  

om te bidden, te aanbidden, de zielen op te roepen om te bidden?  
Wanneer zal men inzien dat zó alleen het kwaad kan overwonnen worden?  
Hoeveel geweld nog?  
Hoeveel gruwel nog?  
Hoeveel onschuldig bloed moet nog vloeien  
vooraleer gij allen - Mijn toegewijden, die Ik zoveel macht heb gegeven! -  
zult inzien dat gebed - massaal gebed! - nodig is om deze wereld te redden?  
Gij allen - Mijn toegewijden én kinderen! - draagt schuld  
om wat gebeurt op deze wereld!  

Verwerpt Mijn boodschappen verder én de ellende zal nog erger worden.  
Luistert naar Mijn Woorden én het zal uw redding zijn.  

Helpt mee deze wereld van het kwaad te redden.  
Want het kwaad kan niet op tegen het gebed!’ … (09/09/2004).  

 
 
 
 
 

Aan ieder van ons stelt de Heer de vraag: 

 
‘Wanneer zal men Mij beminnen? 

Wanneer zal men Mij aanbidden?’ 
(09/09/2004) 

 
Wanneer zult gij Mij (meer) beminnen? 

Wanneer zult gij Mij (meer) aanbidden? 
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 ‘EERHERSTEL VOOR HET LEED  

 
 DAT MIJ WORDT AANGEDAAN’  

 
 

 
 
 

 AANWEZIGHEID  
 

 ‘Mijn kinderen,  
Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin’  
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 AANWEZIGHEID  
 
 
 

‘Ik ben hier voor u aanwezig 
in het heilig tabernakel én Ik kijk naar u. 

Ik verlang naar u, naar uw liefde,  
uw vertroosting. 

Ik ben in uw hart aanwezig’  
 (18/11/2003)  

 
‘Met meer eerbied zal men meer en meer 

Mijn aanwezigheid beseffen’  
 (14/02/2003)  

 
 ‘Verlaat Mij nooit. Ik heb uw liefde, 

uw aanwezigheid zo nodig’  
(10/06/2003). 
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JMJP  

 
 AANWEZIGHEID  

 
 

1.1 DE HEER IS AANWEZIG IN ELK TABERNAKEL.  
 
De Heer is aanwezig in elk tabernakel omwille van  
‘… Het Eucharistisch Brood, waarin Ík aanwezig ben!’ … (19/06/2003).  
 
‘Ik wil bemind worden.  
Ik wil erkend worden.  
Ik wil aanbeden worden.  
Ik ben hier voor u aanwezig in het heilig tabernakel én Ik kijk naar u.  
Ik verlang naar u, naar uw liefde, uw vertroosting. …  
Weet wat het voor Mij betekent bemind te worden door Mijn kinderen.  

Kinderen,  
die aandacht aan Mij geven, tot Mij komen als kleine kinderen  
én die Ik mag verwennen met al Mijn genaden,  
die hun liefde mag beantwoorden met Mijn Liefde!  

Hoe vertederd voel Ik Mij, uw God, bemind te worden!  
Aan zulke kinderen kan Ik niets weigeren.’ … (18/11/2003).  
 
‘Ik ben hier - als mens! - geboren in een kribbe, aan het kruis gestorven  

voor ieder van u.  
Ik verneder Mij door hier dag en nacht onder de mensen aanwezig te zijn.’ … 
(21/01/2003).  
 
‘Het is goed om hier te komen met een hart vol van berouw.  
Weet - Mijn kind! - dat Ik u vergeef  
telkens gij tot Mij komt in het sacrament van de Liefde, van de verzoening.  
Ik omhels u dan,  
zoals Ik u hier omhels waar Ik aanwezig ben in dit tabernakel.  
Ik omhels al Mijn kinderen, die naar Mij toe komen.  
Ik kan er zo velen in Mijn armen nemen.  
Ik kan heel de wereld omvatten,  
maar - helaas! - zo weinig die Ik aan Mijn liefdevol Hart mag drukken.  
Want de meesten duwen zich weg, willen Mijn Liefde, Mijn omhelzing niet.  
Dit is pijnlijk voor Mij.’ … (11/08/2005).  
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‘Mijn kind!  
Ze verwijderen zich steeds verder af van Mijn tabernakel  
 - waar Ik aanwezig ben! - zetten Mij aan de kant.  

Het is alsof Ik buiten spel word gezet.  
Die leegte, die eenzaamheid is zo zwaar om dragen.  

Zo weinigen weten nog dat Ik er woon dag en nacht,  
dat Ik daar werkelijk aanwezig ben in al Mijn Heiligheid.  

Ik, de Zoon van uw God, uw Vader,  
Die u alles gegeven heeft om u gelukkig te maken!’ … (01/10/2005).  

 
‘… En Ik blijf onder de mensen.  

Zo kan men tot Mij komen én allen ontvangen in Mijn kerk, Mijn huis.  
En Ik wacht dag en nacht op Mijn kinderen.  
En Ik verlang niets liever dan hen te helpen.  

Maar zo weinig die willen komen!’ … (17/12/2002).  
 
‘… Leert opnieuw innerlijk te bidden.  
Komt tot Mij waar gij Mij kunt vinden. …  
In Mijn huis, waar Ik verborgen ben in het stukje Brood,  
waar Ik wacht om u te helpen, waar Ik verlang om u te helpen,  
om u bij Mij te hebben - niet alleen hier op deze wereld! - om samen te zijn!’ … 
(07/09/2003).  
 
‘… Ik ben hier - Mijn kind! -  voor u in het tabernakel  
én in ieder tabernakel over de hele wereld.  
Wanneer zal men Mij erkennen als hun God, als hun enige Redder?  

Ja, Ik, uw Redder!  
Wanneer zal een terugkeer komen naar Mijn barmhartig Hart?  
Wanneer zal men Mij beminnen?  
Wanneer zal men Mij aanbidden?’ … (09/09/2004).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44

1.2 ZIJN AANWEZIGHEID IN HET TABERNAKEL  
VRAAGT OM ONZE AANWEZIGHEID IN DE KERK.  
 
1.2.1 ‘… Daarom vraag Ik u - Mijn kinderen, die Mij liefhebben! -  
om Mij te helpen Mijn Kruis te dragen.  
Door hun gebed, hun offers, hun lijden met het Mijne te verenigen,  
Mij te troosten met hun aanwezigheid bij Mij in het tabernakel.  

Want dáár ben Ik een gekruisigde, een geslagene, een bespuwde,  
een met doornen gekroonde Koning in alle eenzaamheid!  

Ik lijd - Mijn kind! - híer dag en nacht aanwezig  
zonder enige vertroosting van Mijn toegewijden,  
die denken alles te doen met woorden naar de mensen gericht. …  
Blijf Mij beminnen.  
Geef Mij uw liefde van tijd en gebed en offers.’ ...  (01/10/2005).  
 
‘… Blijf bij Mij komen.  
Blijf Mij trouw in gebed, in aanbidding zo veel als gij kunt,  
zo veel als het mogelijk is. …  
Als Ik niet kan rekenen op Mijn priesters, die Mij trouw hebben beloofd,  
ga Ik naar Mijn kinderen (1),  
die wél tijd maken voor Mij en die zich willen geven.’ ... (15/05/2003).  
 
(1) Al deze boodschappen van dit deel 1.2 zijn smeekbeden van de Heer om ons 
te engageren als offerziel en wekelijks tijd vrij te maken om Hem te troosten in 
Zijn eenzaamheid.  
 
‘Kon Ik maar die liefde krijgen van al Mijn kinderen, Mijn toegewijden!  
Uw aanwezigheid is liefde.  
Als allen vermaak en plezier zoeken, komt gij bij Mij  
om Mij te troosten in al Mijn eenzaamheid. …  
Liefde is zich geven, is afstand nemen van die wereldse genoegens,  
hoe verleidelijk en aanlokkelijk ze ook zijn.’ ... (21/07/2006).  
 
‘Bemin Mij. - Mijn kind! - Ik heb uw liefde nodig, uw aanwezigheid.  
Let niet op uw vermoeidheid.  
Het is een zegen u hier te hebben in al Mijn verlatenheid,  
in al Mijn eenzaamheid, die zo groot is.  
Geeft Mij uw liefde. - Mijn kinderen! - Geeft Mij uw tijd.’ ... (06/03/2004).  
 
(Wat Ik van u verlang is) ‘uw liefde, uw leven, uw vertroosting  

- alles wat gij Mij kunt geven én wilt geven! -  
uw dankbaarheid, uw aanwezigheid.’ … (26/02/2003).  
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‘… Kom naar Mij.  
Geef u aan Mij helemaal.  

 - Gij, Mijn vertroosting! -  
Blijf steeds bij Mij aanwezig.  
Uw aanwezigheid maakt veel goed aan Mijn verwonde Hart’ (24/02/2003).  
 
‘Blijf komen.  
Het sterkt Mij in al Mijn eenzaamheid!  
De lof die gij Mij toebrengt in de tabernakels!  
Waarin Ik tegenwoordig ben, maar op zo vele plaatsen verlaten wordt! …  
(20/12/2002).  
 
‘Bemin Mij.  
Bemin Mij. …  
Ik ben op zo vele plaatsen aanwezig,  
maar het verschil tussen bemind te worden en vernederd te worden is groot.  
Ik heb u hier geroepen.  
Ik heb u hier nodig voor de vele beledigingen, die Mij hier worden aangedaan.  
Dit is geen (plaats) van aanbidding, maar van vermaak voor zo vele activiteiten,  
die hier worden toegelaten én die Mij steeds opnieuw pijnigen!  
Uw aanwezigheid is eerherstel voor Mij,  
voor de zware vernederingen die Mij worden aangedaan’ (02/05/2003).  
 
(Gij kunt Mij het meest troosten) ‘door uw aanwezigheid, uw liefde,  
door Mij zielen te geven. Priesterzielen, waarvoor gij bidt, offert en vast!’ 
(05/10/2005).  
 
‘… Laat u niet ontmoedigen zo er geen verandering te zien is.  
Uw aanwezigheid hier maakt veel goed!  
Weet dat overal priesters hulp nodig hebben én ieder gebed wordt verhoord.’ ... 
(23/01/2003).  
 
‘… Het is goed u hier te hebben dicht bij Mijn Hart.  
Ook al ben Ik soms heel stil, gij zult steeds kunnen rusten hier op Mijn Hart.  
Verlaat Mij nooit.  
Ik heb uw liefde, uw aanwezigheid zo nodig!’ (10/06/2003).  
 
‘… Uw aanwezigheid bij Mij is een kracht die gij Mij geeft  
om verder Mijn Barmhartigheid uit te spreiden over deze wereld.  
Gij geeft Mij van uw tijd.  

Ik weet wat het u kost om bij Mij te zijn. …  
Ik verlang niets liever dan bemind te worden door al Mijn kinderen,  
maar de ontelbare keren dat zij Mij smaad toebrengen, is niet te overzien.  
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Daarom - Mijn kind! - is uw aanwezigheid een zoete balsem voor Mijn Hart,  
Dat verpletterd wordt door de talrijke zonden van deze wereld,  
vooral van de priesters! …  
Ik verlang u hier.  
Gij hebt Mij uw trouw beloofd.  
Ik zal u steeds eraan herinneren, wanneer gij het moeilijk hebt.  
Dan zal Ik u wakker maken, wijzen op uw belofte, die gij Mij gedaan hebt.  
Gij zult de kracht krijgen die gij nodig hebt.  
Maar laat u niet misleiden, wat men ook probeert om u van Mij te verwijderen.  
Ik neem u onder Mijn hoede.  
Kom tot Mij én geef Mij alles wat u belet om steeds bij Mij aanwezig te zijn.  
 - Mijn vertroosting! - Denk niet aan al uw problemen.’ ... (25/06/2003).  

 
‘… Uw aanwezigheid is Mij alles waard.  
Verlaat Mij niet.  

 - Mijn kind! -  
Geef Mij de uren, die Mijn priesters Mij niet geven.  
Uren van gebed, van aanbidding!  
Het maakt veel goed aan de diepe pijnen,  
die Mijn Hart steeds opnieuw ondergaat in deze zondige wereld’ (08/10/2003).  
 
‘… Blijf komen. Want Ik blijf alleen!  
Ondanks dat sommigen hier komen om te bidden, blijf Ik alleen.  
Want ze bidden met hun lippen, niet met het hart!  
Blijf Mijn vertroosting. Laat Mij niet alleen.  
Ik, uw Koning, heb u nodig! Uw steun, uw aanwezigheid geeft Mij kracht!’ … 
(07/12/2003).  
 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘… Uw aanwezigheid hier bij Mijn Zoon troost ook evenzeer Mijn Hart. …  
Bemin - Mijn kind! - met een kinderlijk hart.  
Want dat is echte liefde, dat is spontane liefde,  
dat is de liefde waar Mijn Zoon naar verlangt!’ … (23/05/2004).  
 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘Blijf bij Mij. Blijf bij Mij, samen bij het Kruis van Mijn Zoon.  
Laat Hem voelen dat ook gij Hem niet in de steek laat.  
Toen hebben Zijn leerlingen Hem alleen gelaten, behalve die ene! …  
Hoe lijdt dit arme Hart, Dat steeds opnieuw wordt doorboord  
te zien hoe weinig Mijn Zoon wordt bemind! …  
Bemin Hem - Mijn kind! - met uw aanwezigheid, met uw trouw,  
met uw leven als offergave’ (23/03/2005).  
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1.2.2 ‘… Priesters moeten daar aanwezig zijn waar Ik ben  
én waar mensen in nood zich tot hen kunnen wenden!  
Mensen hebben nood aan een geestelijk woord.  
Mensen zijn op zoek.  
En zo kan men ook meer en meer komen tot het sacrament van de verzoening’ ... 
(20/12/2002).  
 
‘… Ze doen alles om hun kerk mooi te maken. … 
Ze doen het voor het oog van de mensen - niet voor Mij! - …  
Ze moeten Mijn kerk mooi maken door hun aanwezigheid.  
De eenzaamheid die Ik moet meemaken, is nog nooit zo groot geweest als nu!  
De vernederingen en de oneerbiedigheden  
die Ik steeds opnieuw moet ondergaan! … (19/11/2002).  
 
‘… Breng meer tijd door in gebed.  
Kom bij Mij.  
Ik ben aanwezig in het tabernakel, maar Ik krijg zo weinig tijd van u. …  
Kom bij Mij samen in stilte, in gebed, in aanbidding  
én gij zult de vreugde ervaren van Mijn Liefde’ (13/03/2004).  
 
‘… Een keten van aanbidding over de hele wereld  
die het bederf over de wereld moet tegenhouden! … 
Uw priester … moet vragen om medewerking te krijgen van andere priesters  
die willen eerherstel brengen,  
die willen tijd maken in hun kerk om bij Mij aanwezig te zijn.  
Een kerk of kapel, alles waar men plaats en tijd heeft  
om mensen te laten komen om mensen uit te nodigen  
opnieuw hun God te aanbidden,  
Mij alle lof en eer te betuigen, die men Mij verschuldigd is. …  
Ik - uw God - ben het Hart van de Kerk.  
Daar ben Ik aanwezig!  
Daar wil Ik bemind worden, wil Ik aanbeden worden!  
Ik wil er de rust vinden, stilte, ingetogenheid’ ... (27/06/2003).  
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1.3 HOE KUNNEN WIJ DIE AANWEZIGHEID VAN DE HEER 
BEWUSTER BELEVEN?  
 
1.3.1 DOOR TE KNIELEN.  
 
‘Door te knielen zijt ge een voorbeeld voor anderen.  
Door te knielen toont ge dat Ik hier (1) aanwezig ben’ (27/11/2002).  
 
(1) in het tabernakel.  
 
‘… Geknield Mij ontvangen (2) is het meeste eerbetoon dat men Mij kan geven. 
…  
Mensen zeggen gemakkelijk dat ze niet meer kunnen knielen.  
Ze zijn het niet meer gewoon.  
Vroeger knielde iedereen bij de Communie.  
Men knielde  
bij het binnenkomen van Mijn huis en bij het verlaten van Mijn huis.  
Zo weinig die dit nog doen  
én daardoor verheffen ze zich, tonen ze dat ze evenveel zijn als Ik. …  
Blijf dus een voorbeeld zowel voor de mensen als voor de priesters’ (29/04/2003).  
 
(2) in de Heilige Communie.  
 
‘De eerbied voor en na de Heilige Mis moet behouden blijven … 
Alles moet terugkeren zoals vroeger,  
waar mensen in stilte binnenkwamen om Mij te groeten én te bidden’ ... 
(14/02/2003).  
 
‘Zo zijn er vele priesters die nooit groeten.  
Ze vinden zich te waardig om voor Mij te groeten.  
Sommige priesters doen het voor de schijn van de mensen,  
want ze geloven niet dat Ik er (3) aanwezig ben.  
En sommigen doen het af en toe, als ze er zin in hebben’ (15/11/2002).  
 
(3) in het tabernakel.  
 
‘… Maar hoe velen komen hier om werkelijk te bidden? …  
Hoe velen tonen eerbied?  
Hoe velen brengen eerherstel … ?  
Hoe velen hebt gij gezien die komen om Mij te groeten?  
Hoeveel oneerbiedigheden moet Ik niet verdragen?’ … (28/06/2003).  
 
‘… Jongeren kennen geen eerbied in Mijn huis voor het tabernakel,  
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omdat ze niet weten dat Ík er ben,  
omdat men het voorbeeld niet ziet van hen die het moeten zijn.’ … (16/03/2003).  
 
‘… Ze openen hun kerk om de diensten te doen,  
daarna word Ik weer opgesloten. …  
Ze beletten de mensen om Mij te komen groeten.  
Mensen die nog willen komen!’ …  
 
1.3.2 DOOR TE DANKEN.  
 
‘Iedere priester moet na de Heilige Mis een dankgebed (1) zeggen.  
Ze vergeten dat ze het brood geconsacreerd hebben  

waarin Ik aanwezig ben gekomen.  
Ze vergeten de Heiligheid van dat stukje Brood,  
waarin Ik Mij steeds opnieuw offer voor iedere ziel op deze wereld’ (15/11/2002).  
 
(1) Eigenlijk zou iedere priester na het toedienen van een sacrament een 
dankgebed moeten zeggen, zoals ook elke gelovige dit zou moeten doen na het 
ontvangen van een sacrament.  
 
‘… Maar de meesten ontvangen Mij zonder een beetje liefde,  
zonder de minste aandacht.  
Ze ontvangen Mij met grote ondankbaarheid  
en hun gedachten zijn nooit bij Mij.  
Er is zoveel oneerbiedigheid tijdens de Communie’ … (29/04/2003).  
 
‘Mijn Liefde verplicht Mij om hier te blijven in deze kleine ruimte (2).  
Ik heb Mij aan de mensheid gegeven uit Liefde.  
Maar hoeveel liefde krijg Ik terug, hoeveel dankbaarheid?’ … (08/10/2003).  
 
(2) in het tabernakel.  
 
1.3.3 DOOR MEER AANDACHT VOOR HET KOMEN VAN DE HEER  
IN DE CONSECRATIE EN IN DE COMMUNIE.  
 
‘Ik, Koning van het heelal, Schepper van Hemel en aarde,  

Die hier onder u aanwezig kom,  
word zo weinig als Koning verwelkomd: in stilte en met eerbied.  
Alles is verdwenen!  
Voor velen ben Ik gewoon een stukje brood.  
Niemand die Mij begroet.  
Na de communie: geen enkele eerbied voor Mij.  

Waar is de liefde van Mijn kinderen voor Mij?  
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Waar vind Ik nog eerbied die men Mij verschuldigd is?  
Zij die moeten voorbeeld zijn, waar zijn zij?’ … (22/01/2003).  

 
‘… Ik ben hét Allerheiligste, Die hier op het altaar komt,  
Dat in hun gezegende handen komt!  
Daarom mag Ik nooit aangeraakt worden door ongewijde handen! ...  
Door dit toe te laten is het besef van Mijn Heiligheid verdwenen  
bij zo veel mensen, vooral ook bij jongeren.’ … (16/03/2003).  
 
‘Moest iedere priester zich bewust zijn van Mijn aanwezigheid op het altaar,  

zouden zij met meer eerbied de Heilige Eucharistie opdragen,  
zouden zij meer voorbeeld tonen voor de zielen die zij moeten leiden’ ... 

(22/01/2003).  
 
‘… Iedere handeling van de priester moet met eerbied gedaan worden.  

Want alles heeft zijn betekenis!  
Ieder gebed moet opgezegd worden  
 - zowel door de priester als door de gelovige! - met eerbied.  
Alles moet gebeuren in een sfeer van stilte en ingetogenheid.  
Met meer eerbied zal men meer en meer Mijn aanwezigheid beseffen,  

zal men Mij meer ontvangen als de Zoon van God.  
De eerbied die men Mij verschuldigd is en waarvan weinig is overgebleven!’  
(14/02/2003).  
 
‘Wanneer men niet met eerbied consacreert,  
zal men Mij ook niet met eerbied aan de mensen geven. … 
Men moet Mij in dit stukje Brood aan de mensen tonen.  
Onze blikken moeten kunnen verenigd worden  

om dan helemaal tot eenheid te worden.  
Geknield Mij ontvangen is het meeste eerbetoon dat men Mij kan geven. …  
Ik verlang niets liever dan dat men Mij aankijkt.  

Want Ik kom tot hen met al Mijn Liefde! …  
Vele priesters moeten leren  
de Communie op een eerbiedwaardige manier te geven aan de mensen.  

Maar alles is nu gehaast én velen beseffen Mijn aanwezigheid niet meer!  
Én hoe Ik terecht kom bij de mensen is van geen belang! …  

De onterende Communies zijn niet te overzien.  
Weest - Gij allen die Mij beminnen! - voorbeeld van eerbied.  
Durft te tonen hoe men Mij ontvangt met eerbied,  

ook al spreken ze laster over u.  
Weest voorbeeld.  

Opdat ook voor vele priesters hun ogen zouden opengaan!’ (29/04/2003).  
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‘Weet … dat priesterhanden geheiligd worden  
 - door de wijding die zij ontvangen hebben! -  

om Mij op een eerbiedwaardige manier op het altaar te laten komen  
in het kleine stukje Brood. … 
Op het ogenblik dat zij de Heilige Geest aanroepen  
gebeurt het mysterie van de Eucharistie  
én kom Ik - de Heer, uw God - op het altaar.  

Om steeds bij u aanwezig te kunnen zijn, om Mij aan u te geven! …  
Priesters moeten zich weer bewust worden van de grootste genade  

die zij ontvangen hebben.  
Door hun toedoen kom Ik op het altaar.  

Geen enkele genade is groter dan dit.  
Daarom verlang Ik  
meer eerbied, meer toewijding van Mijn priesters, meer heiligheid.  
Het hoogtepunt voor iedere priester zou moeten de dagelijkse Eucharistie zijn  

die zij steeds met eerbied en ingetogenheid moeten opdragen. …  
Wanneer Ik op het altaar kom  
word Ik omringd door Mijn Moeder, Die altijd bij Mij aanwezig is.  
Ik word omringd door talrijke engelen en heiligen,  

die Mij aanbidden en alle lof en eer brengen. …  
Indien men alle engelen en heiligen zou kunnen zien  
in aanbidding, welk eerbetoon zij Mij brengen,  
dan zouden velen, zouden allen zich op de grond werpen  
om Mij ook te aanbidden.  
Ik ben het Allerheiligste, het Allerhoogste  
én Ik word vertrapt, vernederd en verworpen.  
Tijdens de Eucharistie  
zou er een diepe stilte en een diepe ingetogenheid moeten zijn.  
Alles wat ze nu doen, dat is om dit te verwerpen: stilte, eerbied, ingetogenheid.  
Beleef met nog meer eerbied … de Heilige Mis.  
Laat Mij waardig binnenkomen in uw hart’ ... (06/05/2003).  
 
‘Ik - de Heer, uw God, het Zuiverste, het Reinste, het meest Heilige  

Dat hier onder de mensen aanwezig is in dit kleine stukje brood -  
word door zo vele priesterhanden bevuild.  
Telkens wanneer een priester in zondigheid Mij aanraakt in dit zuivere brood, 
word Ik bevlekt, onteerd, besmeurd. …  
Zo weinig zuivere Hosties worden nog uitgedeeld!  
Ik ben erin aanwezig.  
Maar moest gij alles kunnen zien, gij zoudt niet ophouden  
met wenen, met vergiffenis vragen voor wat men Mij aandoet’ (12/06/2003).  
 
‘… Wie Mij bemint zal niet zíjn wil maar Míjn Wil volbrengen.  
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En Mijn Wil is: bemind te worden.  
Mijn Wil is: eerherstel te krijgen voor zo veel leed dat Mij wordt aangedaan.  
Mijn Wil is:  

meer eerbied in Mijn huis,  
meer eerbied voor de sacramenten,  
meer eerbied voor het Eucharistisch Brood,  
waarin Ik aanwezig ben én waarin Ik niets dan beledigingen ontvang.  

Hoeveel priesters laten Mij waardig en met eerbied op het altaar komen? 
Hoeveel heiligschennende Communies worden niet uitgedeeld  
én op een oneerbiedwaardige manier door zo velen ontvangen? … (04/07/2003).  
 
‘Bevrijd worden (1)!  
In hoeveel zielen word Ik bevrijd? …  
Bevrijding betekent voor Mij:  
dat zielen zich openstellen voor Mij, zich aan Mij geven.  
Maar bij de meeste word Ik onmiddellijk weer verdrongen, vertrapt en beledigd.  
Omdat zij Mijn aanwezigheid, Mijn Goddelijkheid niet beseffen,  
niet willen beseffen!’ …  
 
(1) Het is een beeld om uit te drukken dat in de Communie de Heer in ons hart 
komt. Hij wordt als het ware bevrijd uit de Heilige Hostie om te leven in ons 
hart, in onze ziel.  
 
‘… En wanneer zij Mij ontvangen  
kom Ik dan nog het meest op een vuilhoop terecht.  

Want hoe velen zuiveren zich nog?  
Hoe velen beseffen nog Mijn Heiligheid?  
Hoe velen weten nog het goede van het kwade te onderscheiden?  

Zo voel Ik Mij: te worden ontvangen in de grootste vernedering’ ... (21/01/2003).  
 
‘… Ze ontvangen Mij als een gewoon stukje brood waarop ze zitten te kauwen.  
Jongeren hebben het niet meer geleerd, kunnen het niet meer leren  
doordat zij die moeten voorbeeld zijn, het zelf niet meer kunnen:  
eerbied hebben voor het Eucharistisch Brood waarin Ik aanwezig ben’ ... 
(16/03/2003).  
 
‘… In hoeveel zielen ben Ik weer binnengegaan  

zonder het besef dat ze Mij ontvangen? …  
Konden ze maar één keer aan Mij denken, een beetje tijd aan Mij geven.  
Maar zelfs dat krijg Ik nog niet tijdens een viering, waarin zij aanwezig zijn.  
Hun gedachten zijn nog altijd bij het wereldse, het vergankelijke.  
Wanneer zal men tot inkeer komen?  
Wanneer zal men Mijn Heiligheid beseffen?’ (08/10/2003).  
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‘… Gij waart u toen zeer bewust van Mijn aanwezigheid in dit stukje Brood  
en gij hebt Mij altijd met eerbied en liefde ontvangen.  
Gij zijt het die nu steeds om vergeving en vergiffenis vraagt  

voor de beledigingen, die Mij worden aangedaan.’ ... (27/03/2003).  
 
1.3.4 DOOR MEER TIJD VOOR EN EERBIED TIJDENS DE 
AANBIDDING.  
 
‘… Want ook bij de aanbidding  

 - waar Ik aanwezig ben samen met Mijn Moeder! -  
is zo weinig eerbied én word Ik werkelijk aanbeden!  

Alles blijft oppervlakkig!  
Men moet Mij aanbidden vanuit het diepst van zijn hart.  

Daar waar Ik ook aanwezig ben!  
Het is een verbondenheid in samen zijn.  

De aanbidding in deze wereld zouden veel talrijker moeten zijn.  
Waar zijn Mijn priesters, die tijd genoeg maken voor gebed en aanbidding?’ … 
(06/03/2003).  
 
‘… Het is door gebed, meer eerbied voor Mij,  
meer eerbied voor de sacramenten,  
meer aanbidding voor het Heilig Sacrament  

 - waarin Ik nog altijd aanwezig ben  
en waarin Ik zal blijven tot het einde van deze wereld! -  

dat de Kerk zal herrijzen.’ ... (17/04/2004).  
 
‘… Blijf kijken naar Mij, aanwezig in het Eucharistisch Brood.  
Vertrouw op Mij.  

Niets of niemand zal Mij kunnen verdelgen,  
hoe men het ook probeert, hoe somber de toekomst ook lijkt.  

Ik ben, Ik blijf zoals Ik altijd ben geweest en zal blijven:  
dé Liefde, de goddelijke Liefde, waartegen geen enkel kwaad is opgewassen. …  

Úw liefde én de liefde van Mijn kinderen heb Ik nodig.  
Het sterkt Mij om Mijn toorn in bedwang te houden.’ … (28/10/2003).  

 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘Mijn goddelijke Zoon, geboren in een kribbe,  
Die Ik mocht aanschouwen en aanbidden.  
Aanbidt Hem.  
Mijn Zoon, Die voor u geboren werd.  
Brengt Hem uw geschenken:  
uw tijd om bij Hem door te brengen, uw liefde, uw troost. …  
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Kijkt naar Hem.  
Kijkt naar Hem, neerliggend in een kribbe.  
Kijkt naar Hem, hangend aan een Kruis.  
Kijkt naar Hem, aanwezig in het Eucharistisch Brood.  
Bemint Hem.’ … (25/12/2003).  
 
‘… Door u … wil Ik laten geloven  

dat Ik werkelijk aanwezig ben in dit kleine stukje Brood  
én dat al wie Mij komt aanbidden,  
al wie Mij van hun tijd geeft, eerherstel brengt,  

Ík het hen zal vergoeden in het honderdvoudige voor al het leed  
dat Mij wordt aangedaan door zo vele van Mijn priesters en kinderen.  

Zoals gij zelf zegt: “Bij Mij zijn is een stukje hemel beleven op aarde”.  
Velen moeten dit weer leren: een stukje hemel op aarde beleven.  
Zij moeten Mij kunnen aanbidden met een open hart’ ... (18/06/2003).  
 
‘Ik verlang om  
stille aanbidding, waar steeds een priester kan aanwezig zijn.  
stille aanbidding, waar mensen tot Mij kunnen komen,  
waar Ik tot hen kan doordringen, binnengaan in het diepste van hun wezen.  
Mensen moeten opnieuw aangeraakt worden,  
moeten kunnen meer en meer hun harten openen voor Mijn Liefde. …  
De stilte, de rust kan alles veranderen.  
Ik heb priesters nodig, die Mij bij de mensen brengen,  
die voorbeelden van aanbidding worden.  
Want velen zullen tot inkeer komen én zullen nood hebben aan een priester!’ … 
(23/06/2003).  
 
‘Voelt gij nu de nood van de aanbidding aan?  
Ieder moment van de dag, van de nacht  
word Ik ergens door een priester beledigd.  
Daarom is een keten van aanbidding nodig  
om de zo vele priesterzielen te redden die dreigen voor altijd verloren te gaan!  
Iedere aanbidding - waar het Hemelse Hof aanwezig is! - zal redding zijn  
van deze wereld, van de mensheid die nu verpletterd ligt onder de zonde’ ... 
(24/06/2003).  
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2.1 DE HEER IS AANWEZIG IN ELK HART.  
 

‘Ik ben overal, in iedere mens.  
De gezonde mens!  
De zieke -, de arme -, de verlaten -, de gevangen -, de zondige mens!  

Er is geen enkele plaats op deze wereld waar men Mij niet kan vinden.  
Waar men is - men roept Mij aan! - daar ben Ik!’ (22/01/2003).  

 
‘Men is nooit alleen om te bidden.  
Ik ben in ieder mens aanwezig. …  
Wees dus nooit eenzaam. …  
Wie met Mij leeft en in Mijn verbondenheid, is nooit alleen’ (26/03/2003).  
 
‘… Weet de liefde is geduldig.  

Ook met personen, waarmee gij het moeilijk hebt!  
Ik ben ook in hen aanwezig en bemin hen, zoals Ik u bemin én iedereen bemin,  

ook al gaan ze niet de weg op, die Ik verlang’ (13/01/2003).  
 
‘Ik ben bij u. - Mijn kind! - Ik verlaat u niet.  
Ik blijf steeds bij u aanwezig.  
Zelfs wanneer gij slaapt, ben Ik bij u.  
En Ik hoor u zo graag uw liefde betuigen en dan weer verder slapen.’ ... 
(13/03/2004).  
 
‘… Waar gij zijt, daar ben Ik ook.  
Ik ben steeds in u aanwezig.  
Nooit verlaat Ik een ziel, die Mij met zoveel liefde bemint.  
Het doet Mij deugd  
u te zien strijden tegen alle bekoringen, tegen alle verstrooidheden. …  
Het is een strijd, die u steeds dichter bij Mij brengt’ (16/08/2006).  
 
‘… Geef alles aan Mij.  

Geheel uw wil!  
Laat geheel Mijn Wil in u zijn  
én alles zal gemakkelijker zijn  

 - Wat nu moeilijk valt, zal in vreugde gaan! -  
te kunnen zijn wat gij verlangt te zijn: een waardige offerziel.  
Al uw onmacht om het lijden, ook de bekoringen zullen verdwenen zijn  
omdat Ik geheel in u zal aanwezig zijn.  

Een geheel!  
Één Hart, Dat bemint, Dat lijdt, Dat geeft!’ (15/05/2008).  
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2.2 WIJ MOETEN OP ONZE HOEDE ZIJN.  
NIET ALLEEN DE HEER IS AANWEZIG IN ELK HART.  
 
Wie laten wij binnen, waardoor wij de Heer vergeten?  
 
2.2.1 DE ZONDE, DE DUIVEL, HET KWAAD.  
 
‘In ieder mens is een stukje duivel (1) aanwezig.  
Maar ook Ik ben in ieder mens aanwezig!’ (08/11/2002).  

 
(1) ‘Het is de zondigheid, die in ieder mens aanwezig is’ (08/11/2002).  

 
‘… Ik leef elke dag in zo vele zielen,  

die zwart zijn van zonde, waar geen enkel licht meer is.  
Daar verblijf Ik, wachtend op het gebed van een zuivere ziel,  
die zich geeft voor de bekering van deze zielen,  

die ten prooi zijn aan zware zondigheid.  
Opdat zij mogen aangeraakt worden door de kracht van het gebed!’ … 

(24/04/2003).  
 
‘… Gij kent het kwaad niet,  
dat heerst in de mensenharten - de haat en wrok -  
dat zich verspreidt als een vuurbal over deze wereld  

 - die alle liefde verbrandt in de harten van de mensen! -  
Mensen blijven leven in kilheid en liefdeloosheid.  
Ze beseffen niet meer wat Liefde is.’ … (26/07/2004).  
 
2.2.2 DE WERELD ‘VOL VERLEIDINGEN’ (2).  
 
(2) ‘… Waar blijven ze? …  
In een wereld vol verleidingen en waar ook zij niet kunnen aan weerstaan!’ … 
(26/07/2004).  
 
‘… Men zoekt Mij in het wereldse, waar Ik niet te vinden ben!’ … (07/09/2003).  
 
‘… Diep in zijn hart ben Ik aanwezig, maar hij heeft Mij verdrukt  
om wereldse belangen achterna te gaan  
die niet Mijn belangen zijn en die Ik niet kan goedkeuren.’ ... (01/12/2003).  
 
‘… Laat ook gij Mij niet in de steek.  
Zet die wereldse gedachten van u af én blijf bij Mij. …  
Het wereldse waarvan gij afstand genomen hebt:  
laat het u niet van Mij verwijderen’ ... (14/04/2003).  
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‘De koude die gij voelt, is de koude die in zo vele harten aanwezig is.  
Ook bij Mijn toegewijden!  

 - De Liefde is verdwenen! -  
Ze hebben Mij in de steek gelaten,  
beantwoorden Mijn Liefde met heiligschennissen, verraad en verloochening.  
Velen zoeken de wereldse liefde en zijn ontrouw geworden  
en hebben hun roeping opgegeven.  

 - Waar Liefde is, kan men alles aan! -  
Maar ze openen hun harten alleen voor de lichamelijke verlangens,  
waarmee zij Mij zo beledigen.’ … (05/03/2004).  
 
‘Mensen komen meestal om te vragen, niet om te offeren.  
Dat valt hen te zwaar!  
Het is een te zware last iets geven uit liefde, iets afstaan uit liefde,  

iets te doen wat meestal een zware inspanning vraagt.  
Mensen kunnen dat niet meer opbrengen,  
omdat er te weinig liefde aanwezig is in hun harten.  

Het egoïsme, het ik-zijn heeft de bovenhand!  
En men wil en kan niet meer lijden, niet meer offeren,  
niet meer afstaan waaraan men zich heeft vastgeklampt  

alsof het onvergankelijk is.’ … (07/05/2005).  
 
‘De waarde van de offerziel is  
zich geven helemaal, zich ontdoen van alle wereldse verlangens, …  
Ontdoe u van  
uw “ik-zijn”, die nog zo sterk in u aanwezig is, uw eigenliefde, uw hoogmoed.’ 
… (22/08/2007).  
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2.3 DE AANWEZIGHEID VAN DE HEER IN ONS HART  
VRAAGT OM ONZE WAAKZAME AANDACHT.  

 
2.3.1 WAAKZAME AANDACHT IS:  
ALTIJD LEVEN IN DE AANWEZIGHEID VAN DE HEER.  
 
‘Vele mensen geven zich voor een dag of een uur  
en keren dan weer naar het wereldse.  

Dat is geen totale overgave!  
Men moet ieder moment  
leven in Mijn aanwezigheid, Mij nooit verlaten, steeds op Mij vertrouwen.  

Ik ben er steeds.  
Nooit verlaat Ik iemand, zelfs niet de grootste zondaar!  
Ik blijf bij hen en Ik wacht tot een klein teken van berouw  
én Ik sta klaar om hem met open armen te ontvangen.’ … (07/12/2002).  

 
‘… Vraag Mij telkens om steeds in u aanwezig te zijn, zoals gij nu zo vaak doet.  
Groei in de liefde, zodat gij kunt openbloeien in een offergave,  

die de Heer - Mijn Vader - welgevallig is.  
Groei in de liefde om te kunnen één worden met Mijn lijden.  
Groei in de liefde om u over te geven voor de vele gaven van de Heilige Geest’ 
(15/06/2003).  
 
‘Ontdoe u van alle gedachten, van wat voorbij is, van wat moet komen.  

Alleen het heden telt!’ (16/01/2003).  
‘Zo vele gedachten houden u weg van Mij.  
Leef in het diepe, het innerlijke, waar Ik aanwezig ben.  
Leef voortdurend in verbondenheid met Mij’ (16/01/2003).  
 
‘… Laat Mijn stilte ook uw stilte worden in uw hart.  

Gij weet dat Ik er ben, dat Ik naar u kijk,  
dat Ik u vergeef al de momenten  

dat gij met uw gedachten vandaag afwezig waart.  
Gij zijt nog altijd Mijn vertroosting!  

Laat Mij niet in de steek, zoals zo vele van Mijn kinderen nu doen’ …  
(14/04/2003).  
 
‘De waarde van de offerziel is …  
geen ander verlangen hebben dan Mij, uw blik geheel op Mij gericht,  
geheel uw dag, uw nacht, uw werken, uw bidden geheel afgestemd op Mij.  
Één zender moet gij hebben: Mij, uw God, aan Wie gij alles geeft:  
uw zorgen, uw pijnen, uw verdriet, uw onmacht, maar vooral uw “ik-zijn”. …  
Aanvaard alles wat Ik u op uw weg zend - alles! -  
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in nederigheid, in liefde, in gehoorzaamheid’ (22/08/2007).  
 
2.3.2 WAAKZAME AANDACHT IS:  
BIDDEN MET HET HART.  
 
‘Bidden is binnentreden in het diepe innerlijke waar Ik aanwezig ben.’ ... 
(07/03/2003).  
 
‘… Ik ben in uw hart aanwezig.  
Sluit u af van de buiten, van de wereld.  
Keer uw blik naar Mij.  
Zoek Mij diep in uw hart.  
Spreek tot Mij.  

Ik luister. Ik luister naar ieder woord dat gij tot Mij zegt.  
Ik weet wat gij zult zeggen.  
Ik ken uw gedachten, uw verlangens,  
maar Ik hoor het u zo graag zeggen: “Ik bemin U. Ik verlang naar U”. … 

(18/11/2003).  
 
‘… Bid in verbondenheid waar Ik in u aanwezig ben.  

Ik wil er dag en nacht de rust vinden die Ik zo nodig heb.  
Want de beledigingen geven Mij ongekende smarten.  

De innerlijke verbondenheid van het gebed geeft Mij die rust.  
De stilte te vinden in uw hart, uw liefde, u te horen zeggen in stilte  

“Ik bemin U”. … (03/05/2003).  
 
‘Hun gebeden zijn zo oppervlakkig!  
Het gebed!  
De woorden moeten vanuit hun hart komen.  
Met liefde moeten ze zich naar Mij richten  
én Ik zal hen verhoren, hoe klein een gebed ook is met liefde uitgesproken.  
Ik wil hun harten vullen met Mijn Liefde, maar ze stellen zich niet open. …  

Niet iedereen wil in verbondenheid leven.  
Want dan moeten ze een andere levenshouding aannemen  
én voor velen is dit te veel gevraagd!’ … (17/12/2002).  

 
‘Het gebed van de mensen blijft zo oppervlakkig.  

Men bidt met de lippen, niet met het hart.  
Ik ben in ieder mens aanwezig. …  
Sluit uw ogen.  
Keert u af van buiten én komt tot Mij in uw hart.  

Daar waar Ik ben  
en waar Ik wacht op een woord van liefde met het hart gesproken!  
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Geeft al uw zorgen aan Mij, aan uw Moeder én bidt.  
Daar zult gij rust vinden!  
De rust, die moet terugkeren in de harten van de mensen!  

Leert opnieuw innerlijk te bidden.  
Komt tot Mij waar gij Mij kunt vinden.  

In uw hart!’ … (07/09/2003).  
 
‘… Het kwaad heeft heel deze wereld overwoekerd  
en kan alleen overmeesterd worden door gebed, liefde, offer.  
Waar het gebed vanuit het hart komt,  
daar zal de Liefde in aanwezig komen, daar zal de Liefde groeien  
én de Liefde zal alles overwinnen.  

Want Die moet terugkeren!  
De Liefde!  

Weet - Mijn kind! - Ik ben dé Liefde.  
Én waar men Mij ontvangt, waar men Mij toelaat in hun harten te komen,  
daar zal een overvloed van Liefde komen.  
Déze Liefde kan de wereld niet geven.  

Want wereldse liefde is vergankelijk!  
Míjn Liefde is eeuwig.  
Míjn Liefde geeft vreugde en troost.  
Míjn Liefde geeft zekerheid dat Ik, uw God, u nooit in de steek laat.  
Ook als gij eens valt, weet dat Ik steeds klaar sta  
om u weer te helpen recht te komen en u verder te leiden op déze weg.  

De weg van de Liefde, die u allen naar de Heiligheid zal brengen!’ 
(24/06/2003).  
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JMJP  

 
‘AKTE VAN EERHERSTEL.  

 
 

‘Vergeef het ons, Heer,  
voor de zo vele beledigingen die wij U aandoen  

in zo vele kerken, kloosters, gemeenschappen waar ook ter wereld.  
 
Vergeef het ons, Heer,  
dat wij zo weinig beseffen wie en wat Gij zijt:  

de Zoon van de Allerhoogste, onze God en Hemelse Vader.  
 
Vergeef het ons, Heer,  
dat wij U steeds opsluiten in Uw huis  

zodat niemand bij U kan komen om U te groeten.  
 
Vergeef het ons, Heer,  
dat wij U steeds voorbij lopen alsof Gij hier niet aanwezig zijt.  
 
Vergeef het ons, Heer,  
voor de ontelbare keren dat wij voor U komen en U niet groeten.  
 
Vergeef het ons, Heer,  
dat wij ons te hoogmoedig wanen om voor U neer te knielen.  
 
Vergeef het ons, Heer,  
dat wij U steeds alleen laten en zo weinig komen  

om U te troosten in al Uw eenzaamheid.  
 
Vergeef het ons, Heer,  
dat wij niet al onze aandacht aan U schenken  

omdat wij te veel met onszelf bezig zijn.  
 
Vergeef het ons, Heer,  
dat wij zo weinig over Uw aanwezigheid durven spreken.  
 
Vergeef het ons, Heer,  
dat Gij op zo vele plaatsen niet meer de centrale plaats krijgt in Uw huis.  
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Vergeef het ons, Heer,  
dat Gij zo dikwijls aan de kant wordt gezet.  
 
Vergeef het ons, Heer,  
dat wij zo dikwijls onze rug naar U toekeren  

om in de belangstelling te staan bij de mensen.  
 
Vergeef het ons, Heer,  
dat Gij niet bemind wordt zoals Gij verdient bemind te worden.  
 
Vergeef het ons, Heer,  
dat wij zo ondankbaar zijn voor Uw aanwezigheid uit Liefde voor ons,  

terwijl wij U steeds zouden moeten danken,  
loven en prijzen tot in de eeuwigheid. Amen’ (1).  

 
(1) De Heer verlangt dat deze akte van eerherstel meer gebeden wordt 
(17/11/2006).  
 
 
 
 

 
 
 

‘Ik verlang gebed, eerbied, eerherstel.  
Want waar gebeden wordt,  
daar ben Ik in hun midden, 

daar kan Ik Mijn genaden geven. 
Waarom weigeren zij Mijn Liefde, 
Mijn aanwezigheid in hun midden,  

Mijn genaden?’ 
 (26/07/2004)  
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 ‘EERHERSTEL VOOR HET LEED  

 
 DAT MIJ WORDT AANGEDAAN’  

 
 

 
 

EERHERSTEL  
 

 ‘Mijn kinderen,  
Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin’  
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EERHERSTEL  
 
 

‘Aanbidding tot eerherstel! 
Aanbidding tot eerherstel  

voor de beledigingen  
die Mij worden aangedaan!’ 

 (12/05/2003) 

 
 
 
 

‘Eucharistische Jezus, 
ik vertrouw me helemaal aan U toe  

in dienstbaarheid, 
tot eerherstel voor alle beledigingen 

U aangedaan op het altaar,  
tijdens de communie en in het tabernakel.’ 

(01/2003) 
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JMJP  

 
EERHERSTEL  

 
 

1 DE HEER LIJDT ONDER DE BELEDIGINGEN DIE HEM WORDEN 
AANGEDAAN …  
 
1.1 … IN DE WERELD..  
 
De Heer Jezus zegt (1):  
‘Lijden … lijden …  
Ik lijd iedere dag door de afwezigheid van Mijn kinderen, van Mijn priesters,  

die zo weinig tijd maken om bij Mij te zijn.  
Ik lijd iedere dag door het geweld, de gruwel, de onrechtvaardigheid  

in deze wereld.  
Ik lijd iedere dag door de talloze heiligschennissen Mij aangedaan.  
Ik lijd iedere dag door de hoogmoed  

van zo vele van Mijn kinderen én ook van priesters,  
die denken Mij te dienen, maar alle eer voor zichzelf opeisen.  

Ik lijd in de arme en zieke mens, in de verdrukte mens.  
Ik lijd dag en nacht door wat men Mij telkens opnieuw aandoet,  

door de zware zondigheid waarin deze wereld is ondergedompeld.’ …  
(13/04/2003) 

 
 (1) De Heer Jezus zegt meestal al deze woorden in een intieme dialoog van 
Hart tot hart aan de begenadigde ziel. Sommige boodschappen zijn antwoorden 
op vragen die hier niet worden weergegeven, waardoor verduidelijkingen tussen 
haakjes noodzakelijk zijn.  
Omdat ‘De Heer Jezus zegt’ eigenlijk moet staan boven elke boodschap, wordt 
dit niet meer herhaald behalve waar het uitdrukkelijk anders wordt vermeld.  
 
‘… Maar weet dat Ik nog steeds verschrikkelijk lijd,  
dat Ik nog steeds gegeseld word,  

gekroond word met doornen, bespuwd en bespot,  
dat Ik nog steeds Mijn Kruis draag  
én dat Ik nog ontelbare keren word gekruisigd.  

En steeds is Mijn Moeder bij Mij aanwezig  
én ook Haar Hart wordt steeds opnieuw doorboord!  
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Kijk om u heen, naar alles wat er gebeurt op deze wereld,  
én gij begrijpt waarom Mijn lijden niet ophoudt.  
De ondankbaarheid van Mijn kinderen is zo groot.  
En nochtans komt alles van Mij!  

Het leven dat zij krijgen, de natuur, de welvaart waarin zij leven!  
En toch willen zij Mij niet erkennen als hun God,  

Vader van het leven, Vader van alle leven! ...   
Deze wereld is één catastrofe geworden  
én nog keren zij niet terug naar de Bron van alle leven.  
Ook priesters en religieuzen blijven zich van Mij verwijderen.  

In plaats van naar Mij terug te keren!’ … (15/05/2003) 

 
‘… Weet - Mijn kind! - Ik ween nog steeds bloedige tranen voor deze wereld.  

Ze verwerpen Mij. Ze bespuwen Mij. Ze verloochenen Mij.  
Ze verraden Mij. Zij die Mij zijn toegewijd,  
die Ik heb uitgekozen om Mijn werk verder te zetten!  

Ik moet lijdzaam toezien hoe de hoogmoed hen heeft overmeesterd,  
hoe zij zich laten meeslepen door de listen van Mijn tegenstander  
én hoe daardoor vele zielen zullen verloren gaan.’ … (20/08/2003) 

 
‘… Ik ween - Mijn kind! - te moeten neerzien naar deze wereld,  

die zijn eigen ondergang delft door Mij steeds opnieuw te verwerpen.  
Én Mijn toegewijden doen zo weinig  

om Mij te helpen de zielen te redden die hen zijn toevertrouwd.’ …  
(23/08/2005)  

 
 
 
 
 

‘Een mensheid,  
die bezig is zichzelf te vernietigen. 

Een mensheid,  
die niet ophoudt God te beledigen. 

Een mensheid,  
die niet ophoudt Mij te vernederen.’ 

(31/12/2006) 
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1 DE HEER LIJDT ONDER DE BELEDIGINGEN DIE HEM WORDEN  
AANGEDAAN …  
 
1.2 … IN DE KERK.   
 
1.2.1 … IN DE KERK (HET INSTITUUT).   
 
‘Ik ween. - Mijn kind! - Ik ween in stilte, in het verborgene, in het tabernakel.  

Niemand die Mijn tranen ziet. Niemand die Mijn smeken hoort.  
De onverschilligheid, de lauwheid van Mijn toegewijden is zo groot.  
Hun harten blijven gesloten voor elk Woord, dat Ik tot hen richt.  
De wereldse machten hebben hen in de greep  
én de meesten beseffen niet hoever ze afgedwaald zijn.  
Ik ben en blijf een Verworpene, Die men eert met de lippen,  
maar niet met het hart. Dáár is er geen plaats voor Mij!  
Hun liefde is verkoeld voor Mij. …  
Ik ween én blijf wenen - Mijn kind! - voor hen,  

die door de hoogmoed verder afdwalen,  
door ongehoorzaamheid, door lauwheid en onverschilligheid.’ …  
(06/12/2004) 

 
‘Zij geven de goedkeuring aan al de dwaalleren binnen Mijn Kerk.  
Zij sluiten hun ogen voor mistoestanden van priesters.  
Zij verzetten zich niet van wat er gebeurt, werken mee én bemoedigen aan. …  

Deze doornen van Mijn priesters en bisschoppen zijn pijnlijk!  
Zij bespuwen Mij openlijk én zijn er fier op dit te kunnen verwezenlijken  
en zo in de eerste rij te staan bij de mensen.  
Zij zijn hard en onverbiddelijk.  
Zij blijven helpen Mijn Kerk te onteren, te ontredderen.  
Zij verzetten zich van elke vorm van genade die Ik hun geef. …  

Ik lijd werkelijk ieder moment van de dag.  
Want Mijn toegewijden geven Mij de zwaarste doornen!  

Niet alleen Mijn hoofd, maar Mijn Hart  
wordt vooral gekweld door hevige pijnen!  

Men werkt. - Mijn kind! - Men denkt te werken.  
Maar men werkt meer mee met Mijn tegenstander dan met Mij.’ … (01/05/2004) 

 
‘Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën,  
die Mij eren met de lippen - niet met het hart! -  
die mensen misleiden, die zoveel waarden laten verloren gaan,  
die denken goed te doen, maar Mij alleen smaad en vernederingen toebrengen!  

 - Mijn kind! -  
Ze hebben Mij toen verworpen én ze verwerpen Mij nog steeds.  
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Ze onteren Mij met hun handen, met hun lippen én met hun hart.  
Want zelfs de Woorden Die Ik tot hen spreek, verwerpen ze.  

Alleen de hoogmoed heeft hen zo ver gebracht.  
In hoever sta Ik nog centraal in hun leven?  

Ze hebben de deur voor Mij dicht gedaan  
én leiden een leven dat goed is voor hen.  

Om aan de mensen te behagen, maar niet aan hun God,  
van Wie alle leven komt  
én aan Wie van ieder rekenschap zal gevraagd worden!’ … (08/10/2003) 

 
‘Mijn Hart wordt meer geraakt door woorden,  

dan men Mij heeft gefolterd door de beulen.  
Weet - Mijn kind! - dat woorden hard kunnen overkomen.  

Dat is ook zo voor Mijn Allerheiligste Hart, Dat alleen Liefde is  
én de Liefde wordt geraakt met harde taal.  

Daarom - Mijn kind! - lijd Ik meer door woorden  
dan door lichamelijke folteringen.  

Telkens men Mij ontkent, wordt Mijn Hart doorboord.  
Telkens men Mij vernedert en bespot, wordt Mijn Hart verscheurd door smarten.  
Telkens men Mij oneerbiedig behandelt, wordt Mijn Hart verpletterd.  
De pijnen - Mijn kind! - zijn ondraaglijk.’ … (05/11/2004) 

 
‘… De vernederingen, die Ik in Mijn eigen Kerk moet ondergaan,  

zijn verschrikkelijk.  
Ze beseffen niet hoever ze zich van Mij hebben verwijderd.  
En zolang ze het niet beseffen,  
kan er geen verandering komen én blijft men Mij onteren.’ (15/02/2005)  
 

 
 

‘Kijk naar Míjn Kerk. 
De verlatenheid, de oneerbiedigheid, 
de ontrouw van Mijn toegewijden! 

Overal word Ik buitengesloten, word Ik 
aan de kant gezet, word Ik vernederd,  

word Ik ja zelfs verpletterd.’ 
(21/05/2005) 
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1.2.2 … IN DE KERK (HET GEBOUW).   
 
‘Priesters laten Mij in de steek.  
Ze hebben alleen oog voor alles wat van de wereld is. …   
Ik word opgesloten in Mijn kerk.  
Ze moeten Mijn kerk mooi maken door hun aanwezigheid.  

De eenzaamheid die Ik moet meemaken,  
is nog nooit zo groot geweest als nu!  

De vernederingen en de oneerbiedigheden  
die Ik steeds opnieuw moet ondergaan! …   

Mijn Hart wordt steeds opnieuw doorboord  
door de zo vele zondigheid van iedere dag.’ (19/11/2002) 

 
‘… Velen hebben eerbied geleerd,  

maar zijn nu bang het te tonen tegenover anderen,  
bang om uitgelachen te worden, vernederd te worden,  
terwijl men daardoor niets anders doet dan Mij vernederen.’ …  (13/11/2004) 

 
‘En Ik blijf het herhalen van wat Ik verlang.  
Dat Mijn huis een plaats is van stilte en gebed. - Ja, gebed! -  

Geen theater, geen concertgebouw, geen museum.  
Want steeds word Ík aan de kant gezet!  

Uw God wordt vernederd door wereldse activiteiten toe te laten.  
Dit kan Ik niet dulden.’ … (01/05/2004) 

 
‘Mijn kind! Ze verwijderen zich steeds verder af van Mijn tabernakel  
 - waar Ik aanwezig ben! - zetten Mij aan de kant.  

Het is alsof Ik buiten spel word gezet.  
Die leegte, die eenzaamheid is zo zwaar om dragen. …  

Waarom worden Wij niet bemind met de eerbied, die gij verschuldigd zijt?  
Waarom zoveel eerbied voor het wereldse, die gij nu meer erkent als uw god?  

Uw afgod!  
Waarom - Mijn kind! - moet Ik zoveel lijden?’ … (01/10/2005) 

 

‘Mijn huis, 
dat misbruikt wordt voor wereldse zaken 

én waar Ik vernederd, vertrapt word en 
op vele plaatsen aan de kant word gezet!’ 

(13/01/2003) 
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1 DE HEER LIJDT ONDER DE BELEDIGINGEN DIE HEM WORDEN 
AANGEDAAN …  
 
1.3 … IN DE EUCHARISTIE.  
 
1.3.1 ‘… De oppervlakkigheid en de schijn zijn zo groot in de diensten van de 
Kerk waar ook ter wereld.  
Het doet u pijn! Gij ziet en doorgrondt de waarde  

waarmee men Mij verwelkomt en de gebeden worden opgezegd.  
Weet - Mijn kind! - dat het voor Mij zo erg is  
dat het soms niet om aan te zien is.’ … (06/03/2003) 

 
‘Ik verlang steeds dat de Eucharistie met eerbied wordt gedaan.  
Maar hoeveel vernederingen zal Ik dan weer niet krijgen in die (Kerst)nacht!  

Mensen die Ik anders nooit zie, die van tafel komen, gedronken hebben  
én dan Mij willen ontvangen!  

De beledigingen zullen nog talrijker zijn dan op andere dagen.  
Mijn geboorte zal maar weinig gevierd worden in de harten van de mensen.  

Alleen spot en hoogmoed zal Ik zien van zo velen!’ … (15/12/2002) 

 
‘Ik ben een Gevangene van deze wereld. Zij binden Mij vast. Zij sluiten Mij op.  
En Ik moet alles geduldig ondergaan. …  

De schone schijn voor de buitenwereld!  
Alle lof en eer voor de mensen én voor Mij smaad en leed! …  

Ik word aan de kant gezet. Men viert een dankmis en men vergeet Mij.  
Ik word volledig weggedoken.’ … (17/05/2003) 

 
‘… Vroeger knielde iedereen bij de Communie.  
Men knielde  
bij het binnenkomen van Mijn huis en bij het verlaten van Mijn huis.  
Zo weinig die dit nog doen  
én daardoor verheffen ze zich, tonen ze dat ze evenveel zijn als Ik.  
Hoe velen komen soms binnen en spreken en laten zich opmerken.  

Het is Mij voortdurend in het gezicht slaan!  
En priesters laten alles gebeuren én doen er veelal aan mee.’ … (29/04/2003) 

 
1.3.2 ‘… De waardigheid, waarmee Ik verwelkomd word op het altaar,  
is soms ver te zoeken.  
Men geeft Mij niet eens de kans om waardig te komen. Alles is nu gehaast!  
Men heeft zoveel tijd voor alle andere zaken die niet belangrijk zijn,  
maar van Mij is niets belangrijk.  
Gij weent en voelt alles aan.  
Maar voor Mij is het zo erg, dat Ik alleen nog maar kan  
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wenen voor al het leed dat Mij wordt aangedaan  
én vertroosting zoeken bij zielen, die Mij nog oprecht beminnen.’  
(28/01/2003) 

 
‘Ik, Koning van het heelal, Schepper van hemel en aarde,  

Die hier onder u aanwezig kom,  
word zo weinig als Koning verwelkomd: in stilte én met eerbied.  
Alles is verdwenen!’ … (22/01/2003) 

 
‘Weet … dat priesterhanden geheiligd worden  

 - door de wijding die zij ontvangen hebben! -  
om Mij op een eerbiedwaardige manier op het altaar te laten komen  
in het kleine stukje Brood.  

Maar reeds daar word Ik mishandeld door de priesterhanden  
die leven in staat van zonde.  
De zo velen die totaal onverschillig zijn geworden! …   

Ik ben het Allerheiligste, het Allerhoogste,  
én Ik word vertrapt, vernederd en verworpen.’ … (06/05/2003) 

 
‘Ik - de Heer, uw God, het Zuiverste, het Reinste, het meest Heilige,  

Dat hier onder de mensen aanwezig is in dit kleine stukje Brood -  
word door zo vele priesterhanden bevuild.  
Telkens wanneer een priester in zondigheid Mij aanraakt in dit zuivere Brood, 
word Ik bevlekt, onteerd, besmeurd. …  
Zo weinig zuivere Hosties worden nog uitgedeeld!  
Ik ben erin aanwezig.  
Maar moest gij alles kunnen zien, gij zoudt niet ophouden  
met wenen, met vergiffenis vragen voor wat men Mij aandoet.’ (12/06/2003) 

 
‘… Maar voor Míj is het één doffe ellende  
hier zó te moeten komen én op vele plaatsen in een sfeer  
totaal zonder liefde, zonder overtuiging dat Ík het ben, de Zoon van God,  

Die steeds door de handen van de priester op het altaar kom,  
maar waar zo weinig of geen eerbied meer is.  

Ik word niet ontvangen met eerbied op het altaar door de priester.  
Ik word niet ontvangen met eerbied door de mensen.  

Men is zich niet bewust van Mijn Heiligheid,  
maar men is zich ook niet bewust - door hun oneerbiedigheid! -  
wat men hun eigen ziel aandoet.  
 - Mijn kind! -  

Ik hunker naar liefde zowel bij Mijn priesters als bij de mensen,  
maar Ik krijg van velen zelfs geen blik, geen woord,  

alleen smaad en vernederingen.’ … (02/11/2003) 
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1.3.3 ‘… Men kan zich niets meer ontzeggen  
om Mij - uw Koning, uw Redder! - te ontvangen.  

Wat is nu nog eerbied voor Mij?  
Men heeft alles toegelaten.  
Ik kan alleen maar lijdzaam alles ondergaan, de vernederingen te aanvaarden!  

 - Mijn kind! -  
De onverschilligheid is zo groot. Ook van Mijn toegewijden,  

die zelfs te laks geworden zijn om Mij zelf aan de mensen te geven,  
terwijl zíj alleen “gezegende” handen hebben om dit te doen!  

Ik ben geduldig. - Mijn kind! - Ik ben verdraagzaam. Ik ben Liefde.  
Alleen zó kan Ik het uithouden hier onder u te verblijven  

in een zee van smarten en pijnen.  
En men gaat steeds verder. Ze houden niet op Mij te beledigen.  
Men denkt er zelfs niet aan  
terug te keren naar de waarde van het eerbiedig om te gaan met hun Redder.  
Men blijft Mij slaan, Mij bespuwen zonder einde.  

 - Mijn kind! -  
Dit is wat er gebeurt binnen Mijn Kerk, onder Mijn kinderen, Mijn 
toegewijden.’ … (08/01/2005) 

 
‘ … mensen lijden, die Mij met eerbied willen ontvangen  
én Mijn toegewijden die dit weigeren te doen.  
Dit is hartverscheurend voor Mij!’ … (29/06/2005) 

 
‘Wanneer men niet met eerbied consacreert,  
zal men Mij ook niet met eerbied aan de mensen geven.  

Dit is voor Mij een gruwel die nooit ophoudt! …  
Maar de meesten ontvangen Mij  

zonder een beetje liefde, zonder de minste aandacht.  
Ze ontvangen Mij met grote ondankbaarheid  
en hun gedachten zijn nooit bij Mij.  
Er is zoveel oneerbiedigheid tijdens de Communie  

zowel door de priester als door de mensen.  
Vele priesters moeten leren  
de Communie op een eerbiedwaardige manier te geven aan de mensen.  

Maar alles is nu gehaast én velen beseffen Mijn Aanwezigheid niet meer!  
Én hoe Ik terecht kom bij de mensen is van geen belang!  

Mijn Hart wordt verscheurd dit alles te moeten ondergaan dag en nacht.  
Het houdt niet op.  
Men heeft meer eerbied voor wereldse afgoderij dan voor Mij.  
De onterende Communies zijn niet te overzien.’ … (29/04/2003) 
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‘ … Voor velen ben Ik gewoon een stukje brood.  
Niemand die Mij begroet.  
Na de Communie geen enkele eerbied voor Mij.  

Waar is de liefde van Mijn kinderen voor Mij?  
Waar vind Ik nog eerbied die men Mij verschuldigd is?  
Zij die moeten voorbeeld zijn: waar zijn ze?  
Ik word door zo velen verlaten.’ … (22/01/2003) 
 
‘Ze verlaten Mijn kerk, alsof Ik voor hen niet besta.  
Ze hebben Mij ontvangen,   
maar Ik vind er niet de plaats en de rust die Ik wil vinden.  
Ik vind er niet het onthaal de Zoon van God waardig.  
Ik krijg er niet de eerbied die men Mij verschuldigd is, de dankbaarheid.  

Alleen vernedering!  
Hoe kunnen zij zó komen en Mij ontvangen?’ … (21/01/2003) 

 
 ‘Waar heeft men nog eerbied voor Mij? Hoe ontvangt men Mij?  
Hoe word Ik aan de mensen gegeven?  
Hoe word Ik naar de zieken gebracht én door wie?  
Dit alles - Mijn kind! - bezorgt Mij zoveel verdriet en pijn.  
Men beseft Mijn Heiligheid niet meer. Men beseft niet Wie Ik ben.  
De Zoon van God, Die eens over u allen zal moeten oordelen naar  

uw liefde voor Mij, uw eerbied voor Mij, uw dankbaarheid voor Mij!  
Hoe kan men zeggen dat men liefde voor Mij heeft, eerbied voor Mij,  
als men Mij zo behandelt?  

 - Aanwezig in ieder stukje Brood door de priester geconsacreerd! -  
Hoe kan men zeggen dat men Mij lief heeft, als ze nooit tijd maken voor Mij?  

Én soms is het dan nog zo oppervlakkig!’ … (30/05/2006) 

 
 

 

‘Indien men alle engelen en heiligen  
zou kunnen zien in aanbidding,  

welk eerbetoon zij Mij brengen,  
dan zouden velen, zouden allen zich op de 
grond werpen om Mij ook te aanbidden.’ 

(06/05/2003) 
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1 DE HEER LIJDT ONDER DE BELEDIGINGEN DIE HEM WORDEN 
AANGEDAAN …  
 
1.4 … IN DE AANBIDDING.  
 
‘Niet iedereen komt hier (om te aanbidden) met een open hart.  
Voor sommigen is het zelfs een last hier iedere dag te komen.  

Maar ze komen voor de ogen van de priester, niet voor Mij!  
Sommigen zitten hier totaal onverschillig.  

Ze beseffen niet dat Ik hier werkelijk aanwezig ben  
én dat Ik naar u allen kijk met Mijn Liefde.  

O! Als gij eens wist hoe Ik verlang naar de liefde van Mijn zielen:  
een beetje troost, meer eerbied, meer aandacht.  

Maar de rijkdom heeft hen afgekeerd van Mij.  
Ze hebben Mij buitengesloten!’ … (10/12/2002) 

 
‘Ieder gebed vanuit het hart is Mij dierbaar.  
Maar hoe velen komen hier om werkelijk te bidden? …  
Hoe velen vragen vergiffenis? Hoe velen tonen eerbied?  
Hoe velen brengen eerherstel al deze uren hier bij Mij? …   
Hoe velen hebt gij gezien die komen om Mij te groeten?  
Hoeveel oneerbiedigheden moet Ik niet verdragen? …   
Want de beledigingen houden niet op!’ … (28/06/2003) 
 
‘ … Ik ben op zo vele plaatsen aanwezig,  
maar het verschil tussen bemind te worden en vernederd te worden is groot.  
… Ik heb u hier nodig voor de vele beledigingen, die Mij hier worden 
aangedaan. Dit is geen kapel van aanbidding, maar van vermaak voor zo vele 
activiteiten, die hier worden toegelaten én die Mij steeds opnieuw pijnigen!’ … 
(02/05/2003) 

 
‘Want ook bij de aanbidding, waar Ik 

aanwezig ben samen met Mijn Moeder, 
is zo weinig eerbied 

en word Ik werkelijk aanbeden! 
Alles blijft oppervlakkig!’ 

(06/03/2003) 
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2 DE HEER WIL OPNIEUW DE EER KRIJGEN DIE HEM TOEKOMT …  
 
2.1 ‘Aanbidding tot eerherstel!  
Aanbidding tot eerherstel voor de beledigingen die Mij worden aangedaan!  
Ik verlang dit: een voortdurende aanbidding.  
Vraag aan uw priester om nog meer momenten van aanbidding in te schakelen.  
Ik heb ze nodig tot eerherstel.   
Ik verlang om meer aanbidding in alle kerken.  
Ik wil dat men Mij erkent als hun God, hun Verlosser, hun Redder.  
Ik verlang meer eerbied, meer eerbetoon, meer liefde.’ … (12/05/2003)  

 
‘Voortdurende aanbidding: de dagen dat het kan! Ik wil méér eerherstel  
voor ál het aangedane leed dat Mij voortdurend wordt aangedaan.’ … (14/06/2003) 

 
‘… Ik vraag u! Geeft Mij van uw tijd én brengt eerherstel  

voor al het leed, dat over de hele wereld Mij wordt aangedaan.’ (23/06/2003) 

 
 ‘… Ik vraag alleen bemind te worden.  
Ik vraag u! ...   
Brengt meer tijd door bij Mij in aanbidding.  
Brengt eerherstel voor al het leed, dat Mij iedere dag wordt aangedaan.  
Dit vraag Ik u!  - Van u, van al Mijn kinderen, Mijn toegewijden! -  
Bemint Mij. Geeft Mij uw liefde, uw hart.  
Laat Mij werkelijk wonen in uw harten. …   

Dan kan men Liefde geven, Liefde doorgeven,  
wanneer men vervuld is van Liefde, dé Liefde, Mijn Liefde.’ (10/03/2004) 

 
‘Dit is wat moet gevraagd worden: liefde. …  

Want wie Mij bemint: hij kome tot Mij.  
Wie Mij bemint met de echte liefde: hen zal niets teveel zijn.  
Wie Mij bemint zal niet zíjn wil maar Míjn Wil volbrengen.  

En Mijn Wil is: bemind te worden.  
Mijn Wil is: eerherstel te krijgen voor zoveel leed dat Mij wordt aangedaan.  
Mijn Wil is: meer eerbied in Mijn huis, meer eerbied voor de sacramenten,  
meer eerbied voor het Eucharistisch Brood,  
waarin Ik aanwezig ben én waarin Ik niets dan beledigingen ontvang.’ …  
(04/07/2003) 

 
‘… Ik smacht naar liefde - Mijn kinderen! - naar eerbied, naar eerherstel,  
maar Ik krijg het niet. Ik blijf wachten. Ik blijf geduldig.  
Ik ben en blijf Liefde ondanks alles. Ik bemin u, wachtend op uw wederliefde.’  
(08/01/2005) 

 
‘Ik spreek tot u in een simpele taal: de taal van de Liefde. …   



 76

Ook Mijn Moeder komt steeds naar Haar kinderen met dezelfde boodschappen.  
Bidt. Bekeert u. Bemint. Hebt eerbied. Brengt eerherstel.  

Zij wakkert Haar kinderen, Haar priesters voortdurend aan om bekering.  
Niemand kan zeggen dat ze geen bekering nodig hebben. …   
Daarom! Bidt. Offert. Vast. Bekeert u. Brengt eerherstel. Komt tot Mij.  

 - Mijn kinderen, die Ik zo bemin! -  
Ik smeek u samen met Mijn Moeder! Komt én geeft u aan Ons.’ (01/07/2003) 

 
2.2 ‘… Kijk om u heen, naar alles wat er gebeurt op deze wereld,  
én gij begrijpt waarom Mijn lijden niet ophoudt. …  
Gij begrijpt nu waarom Ik verlang om meer gebed, meer aanbidding overal.  

Om eerherstel voor alles wat Mij wordt aangedaan!  
Om Mijn pijnen te verzachten! Om Mijn toorn te bedaren!  

Het is zo dringend!’ … (15/05/2003) 

 
‘… Bidt, Mijn kinderen! Bidt, Mijn priesters! Bidt. Brengt eerherstel.  
Brengt meer tijd door bij Mij - in stilte! - in aanbidding.  
Alleen zo zal alles keren.  
Alleen zo zal het kwaad overwonnen worden, zal Mijn Kerk heropbloeien.  

Want het is dóór het gebed dat roepingen zullen terugkeren.  
Bidt. Blijft bidden. Alleen dóór het gebed zal alles vernieuwen.’ (01/05/2004) 

 
‘… Ik verlang geen feesten. Ik verlang gebed, eerbied, eerherstel.  

Dat zal het geloof terugbrengen. Dat zal Mijn kinderen redden.  
Dat zal Mijn toegewijden redden. Dat zal een ommekeer zijn in deze  
wereld. Dat zal de Liefde terugbrengen.  
Dat zal de wereld verrijken met Mijn Liefde, Mijn warmte, Mijn Licht.  

Want waar gebeden wordt,  
daar ben Ik in hun midden, daar kan Ik Mijn genaden geven.’ … (26/07/2004) 

 
‘Dit is wat Ik al lang wil: eerherstel.’ 

(09/07/2003) 

 
‘Gij kent de omvang niet van wat Ik … 

verlang: een keten van aanbidding 
over de hele wereld tot eerherstel.’ 

(16/06/2003) 
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3 DE HEER WIL DAT WIJ OP DE EERSTE PLAATS EERHERSTEL 
BRENGEN VOOR DE PRIESTERS.  
 
‘Dit moet op de eerste plaats eerherstel worden  
voor ál het aangedane leed van de priesters, die Mij meer kwetsen dan anderen.  
Laat dit zó zijn voor u: op de eerste plaats eerherstel voor de priesters. …  
Vergeet niet - Mijn kind! - Ik heb dit echt nodig: deze aanbidding.’ (14/06/2003) 

 
‘… Ík ben het, Die dat wil: eerherstel én het is dringend!  
Mijn liefdevol Hart wordt verpletterd  
door de zwaarte van de zonden én vooral door de zonden van Mijn toegewijden, 
die Mij steeds meer en meer de rug toekeren.’ … (29/06/2005) 

 
‘Eerbetoon en eerherstel!  
Ik verlang dat uw leven niets anders meer is dan  
een totale zelfopoffering van gebed, dankbetuigingen en eerherstel  
voor alle leed, alle smaad, 

die Mij iedere dag wordt aangedaan door zo vele priesters.’ … (15/05/2003)  

 
‘Laat nooit na eerherstel te brengen voor de priesters die in het verleden Mij 
zwaar beledigd hebben. Zij wachten op u.’ … (06/07/2016)  
 
‘… Breng daarom eerherstel aan Mijn arm Hart.  
Blijf uw woorden van liefde herhalen, die Mij zoveel troost geven.  
Blijf smeken om de redding van de zo vele priesters en Godgewijden,  
die Mijn Hart zo diep verwonden  
door hun afwijzing, hun hoogmoed, hun eigen weg die zij gekozen hebben.  

In plaats van Míj te volgen, zijn ze de weg van de wereld ingegaan,  
willigen zij de wil van de mensen in, maar niet Míjn Wil!’ … (05/11/2004)  

 
‘… Een keten van aanbidding over de hele wereld,  
die het bederf over de wereld moet tegenhouden. …  
Het zal veel tijd vragen. Er zal veel tegenspraak zijn,  
vooral omwille dat het gaat om eerherstel van hetgeen priesters Mij aandoen.  
De meeste priesters denken van zichzelf dat ze alles goed doen naar hún wil.’ … 
(27/06/2003)  

‘… Ik verlang van hen  
meer toewijding, meer eerbied, meer gebed, meer eerherstel.’ … (02/12/2003) 

 
‘Dat uw bisschoppelijke herder de woorden, die Ik tot u spreek, ernstig neemt.  
Want veel hangt af van zijn medewerking of tegenwerking van hetgeen Ík wil:  

een keten van aanbidding tot eerherstel voor alles wat men Mij aandoet,  
in het bijzonder de priesters.  
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De aanbidding zal bekering zijn voor veel priesters en leken.’ … (20/08/2003) 

 
‘ … Zijn ommekeer zal voor veel priesters en zielen hun redding zijn.  
Ik verwacht van uw bisschop zijn priesters op te roepen  

om meer eerbied in Mijn huis,  
om meer gebed, aanbidding tot eerherstel  
voor alle beledigingen die men Mij aandoet.  
Zo vele priesters die Mij beledigen!  

Dat zij voorbeeld worden van echt diep christelijk geloof, zoals Ík het verlang:  
trouw aan de Kerk, aan de paus.’ … (05/01/2004) 

 
De Heer wil dat wij op de eerste plaats eerherstel brengen voor de vele 
beledigingen die de priesters Hem in Zijn Eucharistie aandoen. Dit mag ons niet 
hoogmoedig maken. Wij mogen niet denken dat wij beter zijn. Wanneer wij naar 
onszelf kijken zullen wij zien dat ook wij de Eucharistische Heer beledigd 
hebben en misschien zelfs nu nog beledigen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘eerherstel voor het leed, dat Mij ieder 
moment van de dag wordt aangedaan, 

in het bijzonder voor de ontrouw 
van Mijn zoveel toegewijden, 

die doorgaan met hun eigen leven te 
leiden.’ 

(29/06/2005) 
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4 HOE KUNNEN WIJ EERHERSTEL BRENGEN?  
 
4.1 EERHERSTEL BEGINT MET AANDACHT, EERBIED EN LIEFDE 
VOOR DE EUCHARISTISCHE HEER.   
 
‘… Daarom blijf Ik, uw God, smeken!  
Bekeert u. Bidt. Luistert toch naar Mijn Woord, Dat Ik tot u richt.  

Ik breng niets nieuws!  
Ik verlang alleen uw liefde, uw overgave, eerbied.  
Bemint Míj met de waarde waarmee Ík u bemin  

én deze wereld zal Liefde worden.’ … (20/08/2003) 

 
‘… Men beseft Mijn Heiligheid niet meer. Men beseft niet Wie Ik ben.  
De Zoon van God, Die eens over u allen zal moeten oordelen naar  

uw liefde voor Mij, uw eerbied voor Mij, uw dankbaarheid voor Mij!  
Hoe kan men zeggen dat men liefde voor Mij heeft, eerbied voor Mij,  
als men Mij zo behandelt?  

 - Aanwezig in ieder stukje Brood door de priester geconsacreerd! -  
Hoe kan men zeggen dat men Mij lief heeft, als ze nooit tijd maken voor Mij?  

Én soms is het dan nog zo oppervlakkig! …  
Echte liefde is zich geven, geheel en onvoorwaardelijk.  
Echte liefde is eerbied hebben, zoals vroeger het geval was.  

Maar de hoogmoed heeft velen misleid.  
En men stelt zichzelf zelfs boven Mij door Mij zo te behandelen.  

Eerbied - Mijn kind! - eerbied en liefde: men zal het opnieuw moeten leren.’ …   
(30/05/2006) 

 
‘ … Men is zich niet bewust van Mijn Heiligheid,  
maar men is zich ook niet bewust - door hun oneerbiedigheid! -  
wat men hun eigen ziel aandoet.  

 - Mijn kind! -  
Ik hunker naar liefde zowel bij Mijn priesters als bij de mensen,  
maar Ik krijg van velen zelfs geen blik, geen woord,  

alleen smaad en vernederingen.  
Hoe triestig blijft het voor deze wereld, die meer en meer in duisternis gehuld is.  
Het wordt steeds erger.’ … (02/11/2003) 
 
‘… Ik zeg tot bekering!  
Want iedere priester zoals iedere gelovige moet eraan werken  
iedere dag opnieuw!  
Dit kan alleen maar  
door het gebed, door het sacrament van de biecht, door eerherstel te brengen.  
Waar is de eerbied voor Mij?  
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Men kent dat niet meer in dit continent: eerbied voor hun God.  
Men stelt meer waarde aan wereldse personen  
 - die men met eerbied begroet - dan voor Mij. …  
Het is niet door vernieuwing, door alles toe te laten,  
dat Mijn Kerk zal herrijzen.  
Het is door gebed, meer eerbied voor Mij, meer eerbied voor de sacramenten,  
meer aanbidding voor het Heilig Sacrament  

- waarin Ik nog altijd aanwezig ben  
en waarin Ik zal blijven tot het einde van deze wereld! -  

dat de Kerk zal herrijzen.’ … (17/04/2004) 

 
‘… De heropbloei van Mijn Kerk kan … alléén  
door bekering van zijn priesters tot massaal gebed,  
door zich te onderwerpen aan het gezag van de paus,  
door meer eerbied voor Mij in het Eucharistisch Brood.  

Want zo velen ontkennen Mijn Aanwezigheid, zo velen beledigen Mij.  
Én het gaat verder doordat alles wordt toegelaten.’ … (19/05/2004) 

 
‘ … Ik verlang gebed, eerbied, eerherstel. …  
Want waar gebeden wordt,  

daar ben Ik in hun midden, daar kan Ik Mijn genaden geven.  
Waarom weigeren zij  
Mijn Liefde, Mijn Aanwezigheid in hun midden, Mijn genaden?’ (26/07/2004)  

 
 

‘Men beseft Mijn Heiligheid niet meer.’ 
(30/05/2006) 

 
 

‘Echte liefde is eerbied hebben.’ 
(30/05/2006) 

 
‘Eerbied - Mijn kind! - eerbied en liefde: 

men zal het opnieuw moeten leren.’ 
(30/05/2006) 
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4.2 EERBIED, LIEFDE VERONDERSTELT NEDERIGHEID.   
 
‘Hoe kunt gij zeggen dat gij uw God bemint,  

terwijl gij uw eigen weg gaat, uw eigen wil wilt volbrengen?  
Waarom zoekt gij roem en eer,  

terwijl gij alleen de nederigheid moet nastreven?  
Verzaak aan de wereld. Verzaak aan uw eigenbelang.  
Verzaak aan uw eigenliefde. Ga uw roem en eer zoeken bij uw God  
door nederig het hoofd te buigen in een volledige overgave,  
zoals zoveel heiligen hebben voorgedaan. Leer van hen.’ (16/10/2003) 

  
‘… Ik blijf u vragen!  
Bidt. Brengt eerherstel. Offert. Vast. Zet uw eigenliefde aan de kant.  
Laat Mij toe uw leven te leiden. En ondanks de tegenslagen van het leven,  

zult gij gelukkiger worden, zal er rust en vrede komen in uw leven.  
Want dit alles ben Ik!’ (16/10/2003) 

 
‘Breng Mij lof, eerbetuigingen en dankbaarheid. Ik krijg ze zo weinig.  
Zo weinig die Mij echt beminnen!  
Er is zoveel schijn, zoveel uiterlijk bij de mensen.  
Het ontbreekt aan zoveel nederigheid bij de mensen,  

waardoor ze Mij meer beledigen dan beminnen.’ (17/10/2004) 

 
‘… Velen hebben eerbied geleerd,  

maar zijn nu bang het te tonen tegenover anderen,  
bang om uitgelachen te worden, vernederd te worden,  
terwijl men daardoor niets anders doet dan Mij vernederen.’ … (13/11/2004) 

 
 

‘Die ommekeer, 
die zoveel zou veranderen in Mijn Kerk, 

die zou herboren kunnen worden 
in eenvoud, in liefde, in nederigheid, 

maar vooral in diepe eerbied voor uw God, 
in waardigheid.’ 

(10/11/2003) 
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5 OFFERZIELEN ENGAGEREN ZICH OM EERHERSTEL TE 
BRENGEN.  
 
5.1 DE HEER JEZUS HEEFT OFFERZIELEN NODIG …   
 
5.1.1 Naar aanleiding van een boodschap (17/06/2005) om de boodschappen in 
een boek uit te geven met de bedoeling offerzielen te zoeken.   
‘… En eerst uitleg: wat Ik verlang van Mijn kinderen, van Mijn priesters.  
Dat Ik zielen zoek die Mij willen vertroosten  
door eerherstel, door van hun tijd te geven om bij Mij te zijn. …  

Hoe klein het aantal ook is,  
deze zielen heb Ik nodig, om te helpen Mijn leed te dragen. …  

Maar iedere ziel die meehelpt, is een bron van genade  
voor de redding van anderen, die hen misschien dierbaar zijn,  
voor de redding van Mijn priesters, van Mijn Kerk, van deze wereld. …   

Maar alleen zó kan deze maatschappij gered worden - waarin gij nu leeft! -  
die steeds dieper wegzinkt in de zonde, doordat ze Mij in alles buitensluiten. …   
Alléén door gebed, offer, boete en eerherstel kan deze wereld gered worden.’ 
… (17/06/2005) 
 
‘Dat hij zielen zoekt, offerzielen. De boodschappen verspreiden.  
Zo zullen de kleinen de groten leren, de nederigen tegen de hoogmoedigen! …  
Ík ben het, Die dat wil: eerherstel én het is dringend! …  
Dit is Míjn Werk. Het staat geheel onder Míjn bescherming.’ (29/06/2005)  
 
‘… Maar de kleine zielen zullen zich toewijden aan Mijn Hart, zullen Mij 
volgen. Ik, hun Herder, zal hen leiden en helpen - samen met Mijn Moeder -  

indien zij deze weg volgen. De weg van offer en gebed, boete en vasten!  
Zíj zullen de kracht krijgen, dit te kunnen doen uit liefde voor Mij,  
om eerherstel voor het leed, dat Mij ieder moment van de dag wordt aangedaan,  
in het bijzonder voor de ontrouw van Mijn zoveel toegewijden,  

die doorgaan met hun eigen leven te leiden. …  
Én zij die Mij nu misschien het meest tegenwerken,  
zullen - door het gebed van deze offerzielen! - nog het meest tot inkeer komen  
én opnieuw vurige apostelen worden.’ … (29/06/2005) 
 
5.1.2 ‘… Deze wereld is één catastrofe geworden  
én nog keren zij niet terug naar de Bron van alle leven. …  
Als Ik niet kan rekenen op Mijn priesters, die Mij trouw hebben beloofd,  
ga Ik naar Mijn kinderen, die wél tijd maken voor Mij én die zich willen geven.  
Gij weet … hoe meer gij naar Mij zult toekomen,  
hoe meer gij in Mijn verbondenheid zult leven,  

zult gij het ook moeilijk hebben met degenen die naast u leven.  
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Maar weet: wie voor Mij kiest, kan nooit verkeerd doen.  
Doe alles met liefde en uit liefde.’ … (15/05/2003) 
 

‘… Het doet pijn dit steeds te moeten herhalen,  
maar Ik heb u nodig voor de steun en de kracht die gij Mij geeft.  

Uw God, Die steun en kracht zoekt bij zielen die Mij beminnen!  
Ik ben Liefde én Ik heb liefde nodig…. Ik blijf geduldig én Ik blijf beminnen.  
Ondanks alles wat men Mij aandoet, blijf Ik u beminnen.’ (19/06/2003) 
 
‘ … Maar gij zijt Mijn vertroosting!  
Ik heb zielen nodig bij wie Ik kan rusten, bij wie Ik steun vind.  
Blijf bij Mij zoveel als gij kunt.  
Het is een zoete balsem op Mijn talrijke wonden die Mijn pijn verlichten.’ 
(02/05/2003)  

 
‘… Ik heb weinig zielen die zich bekommeren om Mijn priesters.  
Want iedere priester die gered wordt, kan leiden tot heiligheid van anderen.  
En priesters die hun tweede roeping vinden, worden soms de vurigste in hun 
apostolaat.’ … (26/05/2003) 

 
‘… Met u kan Ik Mijn Werk beginnen: eerherstel over de hele wereld.  
Door u … wil Ik laten geloven  
dat Ik werkelijk aanwezig ben in dit kleine stukje Brood  
én dat al wie Mij komt aanbidden,  

al wie Mij van hun tijd geeft, eerherstel brengt,  
Ík het hen zal vergoeden in het honderdvoudige voor al het leed,  
dat Mij wordt aangedaan door zo vele van Mijn priesters en kinderen.’ … 
(18/06/2003) 

 
Meer informatie over hoe men zich kan engageren als offerziel: Zie INLEIDING 
3.2-3.3 in het boek: ‘Eerherstel voor het leed dat Mij wordt aangedaan.  
Mijn kinderen, Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin.  
BOODSCHAPPEN’.  
Deze INLEIDING is ook apart te verkrijgen: ‘VOORWOORD: BEDOELING 
VAN DE BOODSCHAPPEN.’ 

 
 

‘Dit is Míjn Werk. … 
Wíe wil klein zijn én Mij volgen? 

Wíe wil nederig zijn én Mij helpen?’ 
(29/09/2005) 
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5.2 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE OFFERZIELEN.   
 
5.2.1 EERHERSTEL VOOR DE NALATIGHEDEN VAN ANDEREN.   
 
‘5.2.1.1 … De schone schijn voor de buitenwereld!  

Alle lof en eer voor de mensen én voor Mij smaad en leed! …  
Ik word aan de kant gezet. Men viert een dankmis en men vergeet Mij.  
Ik word volledig weggedoken.  
Breng eerherstel voor alle beledigingen die steeds groter worden.’ … (17/05/2003) 

 
‘Laat nooit na eerherstel te brengen voor de priesters die in het verleden Mij 
zwaar beledigd hebben. Zij wachten op u. Hun lijden is zo groot.  
Telkens wanneer gij dit doet, verlicht het hun pijnen.’ (06/07/2016)  

 
‘Ik heb u hier nodig tot eerherstel voor al het aangedane leed.  
Weet gij zijt Mijn vertroosting. Wees Mijn steun, waarop Ik kan rekenen.’ …  
(25/05/2003) 

 
5.2.1.2 ‘Bemin Mij. … Bemin Mij. …   
Ik heb u hier nodig voor de vele beledigingen, die Mij hier worden aangedaan. 
…  Uw aanwezigheid is eerherstel  
voor Mij, voor de zware vernederingen die Mij worden aangedaan.’ (02/05/2003) 
 
‘… Geeft Mij van uw tijd én brengt eerherstel  

voor al het leed, dat over de hele wereld Mij wordt aangedaan.’ (23/06/2003) 

 
‘ … Gij hebt u toevertrouwd aan dit Eucharistisch Brood  

om steeds eerherstel te brengen voor de beledigingen  
die Mij worden aangedaan door zo vele priesters.  

Gij zijt “Mijn vertroosting van het Eucharistisch Brood”. Zo noem Ik u.’ … 
(19/06/2003)  

 
‘… Breng daarom eerherstel aan Mijn arm Hart.  
Blijf uw woorden van liefde herhalen, die Mij zoveel troost geven.  
Blijf smeken om de redding van de zo vele priesters en Godgewijden,  
die Mijn Hart zo diep verwonden  
door hun afwijzing, hun hoogmoed, hun eigen weg die zij gekozen hebben.’ … 
(05/11/2004)  

 
‘… gij hebt Mij altijd met eerbied en liefde ontvangen.  
Gij zijt het die nu steeds om vergeving en vergiffenis vraagt  

voor de beledigingen, die Mij worden aangedaan.  
Gij voelt uw onmacht te weten hoe klein gij zijt  

in deze wereld vol oneerbiedigheden voor Mij.  
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Maar uw smeken, uw gebed helpt de zo velen,  
die gij niet kunt zien en niet kunt begrijpen.  

Blijf volharden, ook al ziet gij rondom u geen verandering,  
ziet gij alleen maar de smaad die Mij wordt aangedaan.’ … (27/03/2003) 

 
‘… Zo weinig zuivere Hosties worden nog uitgedeeld!  
Ik ben erin aanwezig.  
Maar moest gij alles kunnen zien, gij zoudt niet ophouden  
met wenen, met vergiffenis vragen voor wat men Mij aandoet.’ (12/06/2003) 

 
5.2.1.3 ‘Eucharistische Jezus,  
ik vertrouw me helemaal aan U toe in dienstbaarheid,  
tot eerherstel voor alle beledigingen  
U aangedaan op het altaar, tijdens de communie en in het tabernakel.’ 
(01/2003) 

 
De Heer wil dat wij dit gebed van toewijding en eerherstel regelmatig bidden bij 
het begin van een activiteit. Zo wordt elk gebedsmoment en elke handeling van 
een offerziel een akte van eerherstel voor de beledigingen, die Hem worden 
aangedaan in de Heilige Eucharistie.  
 
5.2 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE OFFERZIELEN.   
 
5.2.2 EERBIED EN GEBED VOOR DE PRIESTERS.   
 
‘Heb eerbied voor de priesters. Heb eerbied voor de priesters.   
Bid voor de priesters.’ (22/10/2002) 
 
Wij kunnen onder de indruk komen van de grote genaden,  
die bepaalde heiligen van God hebben gekregen,  
toch kunnen zij de genaden die de priesters krijgen, niet overtreffen.  
Zij krijgen de genade om zonden te vergeven in het sacrament van de biecht.  
Zij krijgen de genade om in de Heilige Mis het brood en de wijn te consacreren 
tot het Lichaam en Bloed van de Heer.  
Door de handeling van de priesters komt de Heer op het altaar.  
Daarom moeten wij eerbied hebben voor de priesters.  
 
‘… Heb eerbied voor alle priesters.  
Hoe zij ook zijn, zij blijven Mijn uitverkorenen,  
zolang zij hier op deze wereld zijn! Zij verdienen eerbied.’ (15/01/2003) 

 
‘… Er zal steeds meer en meer tot u doordringen  

in welke situatie sommige priesters verkeren.  
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Gij voelt nú liefde,  
terwijl gij vroeger minachting had voor een afgedwaalde priester.  
Bemin hen, zoals Ík ook hen blijf beminnen.  
Bemin hen met de Liefde, die Ík in uw hart leg.’ (11/06/2003) 

 
‘… Bid veel voor uw priesters én bid veel voor zij die Mij trouw blijven,  
om stand te houden.  
Want voor hen is het een zware weg, een lijdensweg die zij volgen!’ … 
(01/12/2003) 

 
‘… Blijf bidden. Blijf volharden.  
Houd niet op met smeken om Mijn Barmhartigheid. Dat alles mag keren!  
Dat priesters tot inzicht mogen komen!  
Dat zij de waarde van de Eucharistie opnieuw beleven zoals echte apostelen  
én die waarde doorgeven aan zo vele zielen, die nood hebben aan Liefde, aan 
echte Liefde!’ (02/11/2003) 

 
5.2.3 BIDDEN EN OFFEREN.   
 
‘… Blijf bidden, vasten, offeren.  
Draag al uw lijden op in vereniging met Mijn lijden  
voor de talrijke priesters, die zelf bekering nodig hebben.  
Mogen zij opnieuw waardige apostelen worden, goede herders,  

die hun schapen opnieuw kunnen leiden  
naar die eenheid van liefde, van gebed en van overgave.’ … (23/06/2003) 

 
(N.a.v. pijn omwille van een onwaardig gevierde Eucharistie)  
‘Offer het op. Offer het op samen met Mijn lijden.  

Want het zal nog erger worden!  
Mijn Offer zal nog door zo velen  
niet meer erkend worden en afgebroken als een gewoon avondmaal.  
Weet dat dit lijden is:  
dít te moeten aanvoelen en alles te ondergaan, zoals Ik het moet doen.  
Ik zie lijdzaam toe hoe ze alles vernietigen waarvoor Ik hier gekomen ben.  
Maar het gebed, de offers van de zo velen die Mij beminnen,  

 - van Mijn kinderen, priesters en religieuzen -  
zullen het kwade overwinnen!’ … (29/01/2003) 
 

‘… Ik lijd dag en nacht door wat men Mij telkens opnieuw aandoet, … 
En dan word Ik getroost  

door Mijn Moeder, Die dag en nacht bij Mij aanwezig is,  
door de zielen, die Mij komen bezoeken.  

Een uurtje gezelschap kan Mij zoveel doen vergeten van wat men Mij aandoet.  
Ik ben zo gemakkelijk te overhalen wanneer men eens zegt: “Ik bemin U”.  
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Dan begint Mijn Hart over te vloeien van Liefde en schenk Ik  
zoveel genaden aan die zielen die Mij helpen én vergeving voor wie zij bidden.  

Zo blijft Mijn toorn in bedwang gehouden  
door de Liefde van Mijn Moeder én van Mijn kinderen.’ (13/04/2003) 

 
‘Wanneer gij u iets vrijwillig ontzegt,  

doet gij dat uit liefde voor Mij, draagt gij (dat) op als eerherstel.  
Iets wat niet in liefde wordt gedaan, heeft voor Mij geen enkele waarde.’ 
(18/08/2005) 

 
5.2.4 EERBIED EN LIEFDE VOOR DE EUCHARISTISCHE HEER.   

 
‘… Tijdens de Eucharistie  
zou er een diepe stilte en een diepe ingetogenheid moeten zijn.  
Alles wat ze nu doen, dat is om dit te verwerpen: stilte, eerbied, ingetogenheid.  
Beleef met nog meer eerbied … de Heilige Mis.  
Laat Mij waardig binnenkomen in uw hart.  

Zodat Míjn Hart vertroosting kan krijgen voor al het leed,  
dat Mij wordt aangedaan door zoveel priesters!’ (06/05/2003)  

 
‘… Weest - gij allen, die Mij beminnen! - voorbeeld van eerbied.  
Durft te tonen hoe men Mij ontvangt met eerbied,  

ook al spreken ze laster over u.  
Weest voorbeeld.  

Opdat ook voor vele priesters hun ogen zouden opengaan!’ (29/04/2003)  
 
‘… Het doet Mij deugd te mogen binnengaan in zielen,  

die streven naar zuiverheid, naar volmaaktheid  
én die Mij met eerbied en nederigheid ontvangen.’ (09/03/2005)  

 
‘… Alleen aan nederige diep gelovigen, die hun hart openen én Mij waardig 
ontvangen, kan Ik geven naar wat zij verlangen.’ (22/01/2003) 

 
‘… Vroeger knielde iedereen bij de Communie.  
Men knielde  
bij het binnenkomen van Mijn huis en bij het verlaten van Mijn huis.  
Zo weinig die dit nog doen  
én daardoor verheffen ze zich, tonen ze dat ze evenveel zijn als Ik.  
Hoe velen komen soms binnen en spreken en laten zich opmerken.  

Het is Mij voortdurend in het gezicht slaan!  
En priesters laten alles gebeuren én doen er veelal aan mee.  
Blijf dus een voorbeeld zowel voor de mensen als voor de priesters.’ (29/04/2003) 
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5.2 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE OFFERZIELEN.   
 
5.2.5 EERBIED EN EERHERSTEL VRAGEN OM VOLHARDING.  
 
‘… Geef nooit op. Blijf bij Mij komen. Blijf Mij trouw in gebed, in aanbidding  

zoveel als gij kunt, zoveel als het mogelijk is.’ … (15/05/2003) 

 
‘… Blijf bidden, offeren en vasten.  

Want zoveel toegewijden zullen verloren gaan  
als er geen ommekeer komt in hun leven,  
als zij alles verder naar hun hand, naar hun wil willen doen!  

Ik kan soms meer beschikken over Mijn kinderen,  
die een hele bekering hebben meegemaakt,  
die vurige medewerkers worden van het laatste uur,  

dan over Mijn toegewijden!  
Blijf volharden. Uw smeken is niet vruchteloos!’ (08/10/2003)  
 
‘… En als alles lijkt ten onder te gaan, zal de ommekeer komen,  

zal de bekering komen van hen, voor wie gij gebeden en geofferd hebt.  
Bid - Mijn kind! - volhard - Mijn kind! - geef niet op hetgeen gij begonnen zijt, 
ook als het moeilijk is. Uw standvastigheid is nodig voor deze taak.  

Als gij het opgeeft, bij wie kan Ik dan nog terecht?  
Ik bemin u allen.  - Mijn kinderen! -  
En geeft u ten volle voor Mijn priesters, die u later dankbaar zullen zijn.  
Maar verwacht u nu geen lof en eer om wat gij doet.  

Uw rijkdom zal liggen in het Koninkrijk: eens bij Mij te zijn.  
Daar zal uw beloning zijn!’ … (08/11/2006) 

 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘… Blijf trouw aan uw gebed.  

Deze uren van gebed, van aanbidding brengen eerherstel  
voor al het aangedane leed dat Mijn Zoon nog steeds ondergaat.  

Het verzacht Zijn pijnen.  
Het is een vertroosting voor Zijn zo diep verwonde Hart.’ (25/05/2003) 

 
5.2.6 OFFERZIELEN ZIJN GEROEPEN OM ALTIJD EERHERSTEL TE 
BRENGEN.  
 
‘… Bid. - Mijn kind! - Bid zonder ophouden.  
Laat heel uw leven één gebed zijn, één eerherstel  

om goed te maken wat zoveel anderen verwaarlozen.’ (13/11/2004) 

 
‘… Laat uw leven niets anders zijn dan gebed,  
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eerherstel voor alles wat men Mij iedere dag opnieuw aandoet.  
De vernederingen, die Ik in Mijn eigen Kerk moet ondergaan,  

zijn verschrikkelijk.  
Ze beseffen niet hoever ze zich van Mij hebben verwijderd.  
En zolang ze het niet beseffen,  
kan er geen verandering komen én blijft men Mij onteren.’ (15/02/2005) 

 
‘… Bidt allen. - Mijn kinderen, Mij zo dierbaar aan Mijn Hart! -  
Offert uw leven als eerherstel voor alles  

wat men Mijn Vader aandoet, wat men Mij aandoet.  
Alleen een terugkeer kan nog deze wereld redden.’… (31/12/2006)  

 
‘Laat heel uw leven een ode zijn van lof en eer aan de barmhartige Vader.  
Brengt ononderbroken akten van eerherstel  

voor al het leed dat Mij wordt aangedaan aan Mijn barmhartig Hart,  
alsook aan het Onbevlekt Hart van uw Hemelse Moeder. …  

Daarom verlang Ik van u!  
Troost het Hart van Mijn Vader. Troost Mijn Hart.  
Troost het Hart van Mijn Moeder.’ (29/09/2006)  
 
‘… Dat (zij) nog meer tot het gebed en de aanbidding (komen)!  
Al (hun) bidden, werken en daden opdragen als een akte van eerherstel  
voor al het leed dat Mij wordt aangedaan in het Eucharistisch Brood!’ (18/10/2007) 

 
‘Meer een leven van gebed en opoffering. Meer liefde in uw daden.  
Alles aanvaarden als een akte van eerherstel.  
Het is geen gemakkelijk leven. Mijn leven was ook niet gemakkelijk!  
Maar samen met Mij, in eenheid met Mij. …   
Wat gij samen doet met Mij, wordt uw last draaglijk én kunt gij alles aan.’ 
(04/01/2009)  

 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘… Gij kunt nog meer intenser verbonden leven met Mijn Zoon.  
Ik zal u helpen!  
Bid terwijl gij werkt. Breng eerherstel zoveel gij kunt.  
Laat heel uw leven zijn als een offer van eerherstel voor Mijn Zoon.  

Want dát is Zíjn troost, die Hij nog zo weinig vindt!  
Bemin Hem - Mijn kind! - met uw aanwezigheid, met uw trouw,  

met uw leven als offergave.’ (23/03/2005)  
 
‘Eerbetoon en eerherstel!   
Ik verlang dat uw leven niets anders meer is dan  
een totale zelfopoffering van gebed, dankbetuigingen en eerherstel  
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voor alle leed, alle smaad,  
die Mij iedere dag wordt aangedaan door zo vele priesters.  

Laat uw leven een leven zijn van totale onthechting aan wereldse zaken.  
Leef alleen nog voor Mij en met Mij. Laat Mij niet in de steek.  

Want Ik heb uw gebed, uw offer, uw levensoffer zo hard nodig!  
Bid en volhard in het gebed én vraag steeds hulp aan uw Hemelse Moeder,  

Die u steeds nabij is.’ (15/05/2003) 

 ‘Wilt gij dit opbrengen voor Mij: 
u geheel te onthechten, 

u geheel aan Mij te geven 
in totale overgave?’ 

(15/05/2003) 

 
 

‘Het zijn vreugdestralen 
telkens Ik omringd word door kinderen 

die Mij beminnen, 
die Mij hun tijd geven, 

die eerherstel brengen voor al het 
aangedane leed.’ 

(14/06/2003) 

 
 

‘Het eerherstel dat gij aan Mij brengt, 
heeft reeds vele priesterzielen aangeraakt. 

Wees u daarvan bewust.’ 
(26/05/2003) 
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6 DE HEER VERLANGT VAN ZIJN PRIESTERS MEER EERBIED …  
 
6.1 … BIJ HET VIEREN VAN DE EUCHARISTIE  
 
6.1.1 ‘En Ik blijf het herhalen van wat Ik verlang. …  
De Heilige Eucharistie kan alleen door een priester worden gedaan.  
Ik kan niet aangeraakt worden door ongewijde handen.  
Dit is grote heiligschennis én ieder werkt eraan mee.  

Zo vele gelovigen zijn misleid!’ … (01/05/2004) 

 
‘… Ik ben hét Allerheiligste,  

Die hier op het altaar komt, Dat in hun gezegende handen komt!  
Daarom mag Ik nooit aangeraakt worden door ongewijde handen.  
Wie dit heeft toegelaten zal zware verantwoordelijkheid moeten afleggen.  
Het is heiligschennis geworden op grote schaal én het wordt steeds erger.  
Zolang bisschoppen en priesters niet inzien dat het verkeerd is,  

zullen de beledigingen doorgaan.’ (16/03/2003) 

 
‘Alleen de priester is geheiligd om Mij aan te raken.’ (28/05/2003) 
 
6.1.2 ‘Ik verlang steeds dat de Eucharistie met eerbied wordt gedaan.’ (15/12/2002) 

 
‘… De Heilige Eucharistie moet met eerbied gedaan worden  
én op de manier zoals het altijd is geweest.  
En die men nu overal wil veranderen om mensen aan te trekken!’ … (01/05/2004) 

 
‘De Eucharistie moet blijven zoals Zij altijd is geweest.  
Iedere priester moet de richtlijnen volgen,  
die door het kerkelijk gezag voorgeschreven zijn.  

Niets mag veranderen.  
De schuldbelijdenis mag niet achterwege gelaten worden.  

Iedere handeling van de priester moet met eerbied gedaan worden.  
Want alles heeft zijn betekenis!  

Ieder gebed moet opgezegd worden  
 - zowel door de priester als door de gelovige - met eerbied.  
Alles moet gebeuren in een sfeer van stilte en ingetogenheid.  
Met meer eerbied  

zal men meer en meer Mijn Aanwezigheid beseffen,  
zal men Mij meer ontvangen als de Zoon van God.  

De eerbied, die men Mij verschuldigd is en waarvan weinig is overgebleven!’ 
(14/02/2003)  

 
6.1.3 ‘Een gelezen Mis waardig opgedragen is veel meer dan  
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een gezongen Mis onwaardig.  
Het zijn níet de liederen, die het waardig maken,  
maar de eerbied, waarmee men Mij welkom heet op het altaar.’ … (15/12/2002) 

 
‘Ik, Koning van het heelal, Schepper van hemel en aarde,  

Die hier onder u aanwezig kom,  
word zo weinig als Koning verwelkomd: in stilte én met eerbied. … 
Moest iedere priester zich bewust zijn van Mijn Aanwezigheid op het altaar,  
 zouden zij met meer eerbied de Heilige Eucharistie opdragen,  

zouden zij meer voorbeeld tonen voor de zielen die zij moeten leiden.’ … 
(22/01/2003) 

 
‘Weet … dat priesterhanden geheiligd worden  

 - door de wijding die zij ontvangen hebben! -  
om Mij op een eerbiedwaardige manier op het altaar te laten komen  
in het kleine stukje Brood. …  
Priesters moeten zich weer bewust worden van de grootste genade  
die zij ontvangen hebben.  
Door hun toedoen kom Ik op het altaar. Geen enkele genade is groter dan dit.  

Daarom verlang Ik  
meer eerbied, meer toewijding van Mijn priesters, meer heiligheid.  

Het hoogtepunt voor iedere priester zou moeten de dagelijkse Eucharistie zijn,  
die zij steeds met eerbied en ingetogenheid moeten opdragen.’ … (06/05/2003) 

 
‘… Iedere priester die de Heilige Mis opdraagt,  
zou moeten aangeraakt worden door de woorden die hij uitspreekt.  

Want op het altaar worden Wij één! …  
Het zijn belangrijke woorden die men uitspreekt.  
Ik - uw God! - word één in de handen van de priester.  

 - Priester! -  
Geef u ten volle aan Mij. Offer u steeds opnieuw op  

om samen met Mij te lijden, samen met Mij u te geven  
voor de zo vele zielen die Ons nodig hebben.  

Ik heb u uitgekozen om Mij onder de mensen te brengen.  
Doe het dan ook met eerbied en met de overgave die Ik van u verlang.’ 
(28/05/2003) 

 
6.1.4 ‘De Heilige Eucharistie moet met eerbied gedaan worden.  
Het Brood moet met eerbied gebroken worden.’ (06/11/2002)  

 
‘… Men moet Mij in dit stukje Brood aan de mensen tonen.  
Onze blikken moeten kunnen verenigd worden  

om dan helemaal tot eenheid te worden. …   
Ik verlang niets liever dan dat men Mij aankijkt.  
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Want Ik kom tot hen met al Mijn Liefde! …  
Vele priesters moeten leren  
de communie op een eerbiedwaardige manier te geven aan de mensen. … 
(29/04/2003) 

 
‘… Het is belangrijk  
dat de ziel zuiver is om Mij te ontvangen, maar ook het hart, het lichaam.  

Want ieder wordt een levend tabernakel voor Mijn Lichaam, Mijn Bloed! 
…  Ook priesters moeten zich daar meer bewust van zijn!  
Zij moeten  
zelf een voorbeeld worden van eerbied zowel voor als na de communie,  
meer tijd maken ook na de Communie - in verbondenheid! - om bij Mij te zijn.’ 
(30/01/2003)  

 
6.1.5  ‘… Priesters moeten nederig zijn én met waardigheid de Eucharistie 
opdragen. …   
Waardigheid tegenover Mij is iets wat ze niet meer kennen.  
Men zal het opnieuw moeten leren.  

Leren beminnen, met eerbied en op waardige wijze tot Mij komen!  
Alles zal opnieuw moeten beginnen!’ … (28/01/2003) 
 
6.2 … IN DE ANDERE VIERINGEN.  
 
6.2.1 ‘… De sacramenten moeten in ere hersteld worden.  
Priesters weigeren hun taak te doen waarvoor ze gekozen hebben,  
misleiden de mensen met hun dwalingen.’ … (08/01/2004; 01/05/2004) 
 
‘… Ik geef u wat gij nu moet weten, wat het nu moet zijn én wat Ík nu wil:  
eerherstel  
én dat de sacramenten hun waardigheid terugkrijgen van wat ze zijn geweest.’ 
(14/07/2003)  

 
‘… De Eucharistie zou hun voeding moeten zijn om al de sacramenten met 
eerbied te volbrengen en hun taak als priester te beleven.’ … (06/05/2003) 

 
6.2.2 ‘Waar zijn de priesters,  
die spreken over Mijn Liefde, over Mijn sacrament van verzoening,  

waar zij de zielen moeten helpen op weg naar de heiligheid?  
Hoe ver zijn ze zelf niet afgedwaald in deze wereld,  

waar de liefde verdwenen is?  
Mijn priesters, die tijd moeten maken voor de zielen hen toegewezen!  

Zo velen die verwond zijn!  
Een teken, een gebaar kan zoveel veranderen,’ … (13/01/2003) 
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‘Mijn Barmhartigheid is zo groot,  
als ze met een berouwvol hart naar Mij toekomen.  

Zielen kunnen genezen door het sacrament van de biecht. …  
Mensen lopen met zware zonden en diepe wonden,  
die moeten uitgesproken worden!  
De maandelijkse biecht moet in ere hersteld worden.  

Priesters moeten tijd maken om biecht te horen.’ … (27/01/2003) 

 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘… Keert terug naar de sacramenten, vooral het sacrament van de biecht.  

Mensen zijn ziek, zijn diep gekwetst of gewond!  
Herstelt dit sacrament in eer. Het zal zo vele zielen redden!  
Weest voorbeeld, Mijn priesters!’ (13/05/2004)  
 
6.2.3 ‘Het huwelijk is een sacrament, dat in eer moet hersteld worden.  
De gehuwden moeten trouw blijven aan hun gegeven woord.  
Hun losbandigheid zal niet ongestraft blijven!   
Het huwelijk is heilig.  
Het is een verbond dat men sluit met God én kan niet verbroken worden.’ 
19/11/2002) 

 
6.2.4 ‘… De aanbidding in deze wereld zouden veel talrijker moeten zijn.  
Waar zijn Mijn priesters, die tijd genoeg maken voor gebed en aanbidding?  
De vaste waarden, die men vroeger gewoon was,  

alles zou in ere moeten hersteld worden!  
De waarde van gebed, aanbidding, van het vasten, de biecht.  
Alle eerbetuigingen,  

die men achterwege heeft gelaten én die Mij zo dierbaar waren.   
De eerste vrijdag van de maand toegewijd aan Mijn Heilig Hart,  
de processies, het lof, de talrijke gebeden tijdens de dag. Er is zoveel!  
Maar alles zal terugkomen!  

Geloof met eerbied, die men Mij verschuldigd is.  
Ík zal alles nieuw maken én niets van het kwade zal nog overblijven’ … 
(06/03/2003) 

 
6.3 … IN HET KERKGEBOUW.  
 
‘Mijn huis moet een huis blijven van stilte, gebed.  

Het mag voor niets anders gebruikt worden.  
Priesters moeten voorbeeld zijn voor anderen.  
Ze moeten zelf eerbied tonen in de kerk, de stilte bewaren in de kerk.’ …  
 (06/11/2002).  

 
‘Ik word opgesloten in Mijn kerk.  
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Ze moeten Mijn kerk mooi maken door hun aanwezigheid.  
De eenzaamheid die Ik moet meemaken, is nog nooit zo groot geweest als nu!  

De vernederingen en de oneerbiedigheden  
die Ik steeds opnieuw moet ondergaan!’ … (19/11/2002) 

 
‘De kerken moeten open blijven. Mensen moeten Mij kunnen bezoeken.  
Ze misbruiken Mijn huis voor andere doeleinden,  

die niet strekken tot Mijn eer en glorie.’ … (02/01/2003) 

 
‘De eerbied voor en na de Heilige Mis moet behouden blijven  
én priesters dragen een grote verantwoordelijkheid.  

Zij zelf moeten voorbeeld zijn  
én moeten optreden wanneer zware beledigingen gebeuren. …  
Mijn huis blijft een huis van stilte, eerbied en gebed!’ (14/02/2003) 

 
‘… Jongeren kennen geen eerbied in Mijn huis voor het tabernakel,  
omdat ze niet weten dat Ík er ben,  
omdat men het voorbeeld niet ziet van hen die het moeten zijn.’ … (16/03/2003) 

 
‘… Ze doen beroep op mensen om te weten wat er moet gebeuren in Mijn huis.  
In Mijn huis moet er eerbied zijn, moeten er meer momenten van gebed zijn.’ 
… (15/09/2003) 

 
6.4 … IN HET DAGELIJKS LEVEN.  
 
‘… Ik verlang van hen  

meer toewijding, meer eerbied, meer gebed, meer eerherstel. …  
Wanneer zij terugkeren naar het gebed - het innerlijke gebed! -  
zal hun leven veranderen, …  
Dat zij voortdurend de Heilige Geest aanroepen  
om tot het innerlijke gebed te komen.  
Want de meesten weten niet meer wat het is “innerlijk met Mij spreken!” 
(02/12/2003) 

 
‘… Alleen aan priesters die nederig blijven:  

in hen kan Ik werken, in hen kan Ik Mijn Wil volbrengen!  
Hun leven moet steeds een leven van zelfopoffering zijn.  
Van dit leven mogen zij niets verlangen, alleen van het Eeuwige.’ (11/11/2002) 

 
‘De kleding van de priesters zegt zoveel.  
Aan hun manier van kleden kent men de ware priesters.  
Men gedraagt zich als waardige priester als men zich ook kleedt als priester.’ … 
(06/03/2003) 
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‘Moesten priesters tonen dat ze priester zijn,  
zich kleden als priester zoals Ik verlang, zoals Mijn Moeder verlangt,  
zich werkelijk gedragen als priester,  

dan zouden mensen veel gemakkelijker de stap zetten naar de biecht. … 
Priesters kunnen veel veranderen om opnieuw mensen op weg te helpen,  
maar moeten zelf eerst veranderen.’ (27/01/2003) 
 
‘… Zij moeten voorbeeld zijn. Zij moeten een uitstraling zijn van wat Ik ben. …  
Mogen velen naar Mijn Woord luisteren én hun harten openen.  

Opdat Ik weer mag doordringen en hen helpen  
hun taak als herder opnieuw met vurigheid te beleven  
én zó samen zielen te redden!’ (19/07/2003)  

 
‘… Ik moet volgelingen hebben,  

die onvoorwaardelijk zijn, waarop Ik volledig kan steunen. …  
Ik moet kunnen rekenen op zíj, die Mijn weg volgen, Mijn Woord beleven. …  
Ik heb priesters nodig, die durven tonen dat zij priester zijn,  

die willen de moeilijke weg opgaan die Ik van hen verlang,  
die zichzelf opofferen om Mijn Woord onder de mensen te brengen  

 - niet hun woorden! -  
die Mijn Wil kenbaar maken - niet hun wil! -  
priesters, die onvoorwaardelijk trouw blijven aan Mijn Kerk, aan de paus,  
die zich helemaal toewijden aan Mijn Moeder.’ (01/12/2003) 

 
‘… Zulke priesters heb Ik nodig.  
Die Mijn Wil volbrengen, niet de wil van de mensen.  

Geen priesters die eer en glorie zoeken bij de mensen,  
maar Míjn eer, Míjn glorie!  

Die Mij gehoorzamen.  
Gehoorzaam aan de Kerk, aan de paus!  

Dit zal Mijn Kerk helpen.  
Biddende priesters, die voorbeeld zijn voor de zielen.  

Want alleen door en met het gebed zal de overwinning komen!’ … 
(26/01/2005)  

 
 

‘Het priesterschap moet in ere hersteld 
worden.’ 

(30/04/2008) 

 



 97

7 DE HEER HEEFT EEN SPECIALE OPDRACHT VOOR DE 
BISSCHOPPEN …  
 
7.1 ‘… Uw taak als herder is zwaar  
en gij draagt een zware verantwoordelijkheid tegenover zo vele priesters en 
zielen u toevertrouwd.  
Open uw hart.  
Luister naar Mijn Woord, wat Ik van u verlang. …   
Ik verlang eerbied, rust, ingetogenheid in Mijn huis  
en Ik blijf het herhalen omdat Ik u allen wil redden. …   
Vraag aan uw priesters  
om medewerking, om meer gebed, aanbidding zoals Ik het verlang.  
Geef u ten volle  

én gij zult vele zielen redden die nu dreigen voor altijd verloren te gaan.  
Ik verlang  
dat alle toegewijde zielen zich openstellen voor Mijn Woord,  
dat zij de sacramenten met meer eerbied zouden toedienen,  
het Heilig Misoffer met meer waardigheid én op de manier zoals Ik het verlang.  

Geen vernieuwing!’ … (29/09/2003) 

 
‘Dat uw bisschoppelijke herder de woorden, die Ik tot u spreek, ernstig neemt.  
Want veel hangt af van zijn medewerking of tegenwerking van hetgeen Ík wil:  

een keten van aanbidding tot eerherstel voor alles wat men Mij aandoet,  
in het bijzonder de priesters.  

De aanbidding zal bekering zijn voor veel priesters en leken.’ … (20/08/2003) 

 
‘… Zoek uw roem en eer bij uw God. …  
Blijf niet blind en doof voor wat Ik van u verlang,  
maar help mee Mijn Koninkrijk te vestigen hier op deze wereld.  
Breng eerherstel door meer aanbidding, meer uren van gebed.  
Roep uw priesters op om hetzelfde te doen:  

meer tijd door te brengen samen met Mij.’ … (30/10/2003)  

 
‘… Help Mij … Mijn Kerk, Mijn Huis in eer te herstellen.  
Aanvaard deze grote genade die Ik u aanbied. …  
Gij draagt een zware verantwoordelijkheid.  
Wees u daar meer bewust van.  

Een verantwoordelijkheid over iedere priester, over de zo vele zielen.  
Weiger niet uw plicht te doen tegenover uw God, Die zwaar beledigd wordt.  
Help Mij. …   
Kijk niet naar de tegenstand die zal groot zijn, maar richt uw blik op Mij.  

Alleen Mij moet gij volgen.’  (08/01/2004) 
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7.2 ‘… Roep op tot gebed, tot bekering, tot eerherstel.  
Wees voorbeeld van gebed. … Kom in stilte bij Mij. … in het verborgene!  

Waar gij tot die innerlijke rust kunt komen  
om die kracht te krijgen te kunnen doen wat Ik van u verlang:  
voorbeeld voor uw priesters, voor de zielen u toevertrouwd!  
Voorbeeld van gebed, eerbied, eerherstel!’ (05/11/2005)  

 
‘… Daarom vraag Ik u nogmaals!  
Roep uw priesters op tot  

meer gebed, meer eerbied voor de Heilige Eucharistie, meer aanbidding.  
Zie de huidige toestand in deze wereld.  
Ik zeg u nogmaals!  
Alleen meer gebed, meer aanbidding kan u redden. …  
Afwijzing is nog meer verloren gaan van vele zielen,  
die hadden kunnen gered worden door gebed. …   
Wacht niet tot morgen, maar begin vandaag.  
Meer gebed, gebed én nog eens gebed!  
Beleef deze boodschappen  
én gij zult een andere herder worden voor uw priesters, voor uw bisdom.’ 
(27/03/2009)  

 
7.3 ‘… Uw bisschop moet zijn priesters oproepen  

tot het gebed, meer aanbidding, meer eerbied.  
Zijn priesters moeten voorbeeld worden voor de mensen.  
Mensen moeten meer vertrouwen kunnen krijgen in de priesters.  

Doordat priesters te werelds zijn geworden,  
denken mensen dat alles mag en dat alles kan.’ (08/01/2004) 

 
‘… Zijn ommekeer zal voor veel priesters en zielen hun redding zijn.  
Ik verwacht van uw bisschop zijn priesters op te roepen  

om meer eerbied in Mijn huis,  
om meer gebed, aanbidding tot eerherstel  
voor alle beledigingen die men Mij aandoet.  
Zo vele priesters die Mij beledigen!  

Dat zij voorbeeld worden van echt diep christelijk geloof, zoals Ík het verlang:  
trouw aan de Kerk, aan de paus.’ … (05/01/2004)  

 
‘… Mogen de priesters en bisschoppen de tekenen zien die Ik over deze wereld 
zend om in te grijpen deze mensheid te redden.  
Mogen zij zien dat zij naar Míjn Woord moeten luisteren én Míjn weg volgen.  
Dat zij voorbeeld worden van gebed, van overgave, van eerherstel. …  
Men kan niet zeggen: “Wij wisten het niet”. De tekenen zijn groot genoeg.’ … 
(23/08/2005) 
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Al deze boodschappen zijn op de eerste plaats gericht tot de bisschop van 
Brugge, omdat hij de bisschop is die deze boodschappen moet beoordelen naar 
waarheid en echtheid. Wanneer hij deze boodschappen aanvaardt, zal hij dan 
ook doen wat de Heer in deze boodschappen vraagt: zijn priesters oproepen tot 
gebed, aanbidding en eerherstel.  
Als daardoor de gunstige resultaten niet uitblijven, zullen andere bisschoppen 
zijn voorbeeld navolgen. Zo is het gebeurd met de invoering van het Feest van 
Sacramentsdag. De bisschop van Luik, Robert de Thourotte, bevoegd om te 
oordelen over de mystieke ervaringen van Juliana van Cornillon, voerde na een 
aanvankelijke aarzeling het feest in zijn bisdom in. Later volgden andere 
bisschoppen zijn voorbeeld en stelden hetzelfde feest in op het grondgebied dat 
aan hun herderlijke zorg was toevertrouwd.  
(Paus Benedictus XVI in zijn catechese over de Heilige Juliana van Cornillon, 
2010).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Blijf bidden, vasten en offeren 
voor uw bisschop. 

Bid voor hem. 
Bid veel voor hem. 

Want hij kan veel betekenen  
voor de heropbloei van Mijn Kerk.’ 

(17/04/2004) 
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8 OOK GEWONE GELOVIGEN KUNNEN EERHERSTEL BRENGEN…  
 
8.1 … DOOR MEER EERBIED IN DE KERK  
 
‘… Mijn huis moet opnieuw een huis worden van stilte, van gebed.  
Mensen moeten zich thuis voelen in Mijn kerk, moeten opnieuw geloven  

dat Ik - uw God, Die u oneindig bemin! - dat Ik u opwacht, u wil helpen.  
Laat Mij u helpen. Wijst Mij niet steeds af. Komt tot Mij.  

 - Mijn kinderen! -  
Weigert Mijn Liefde niet. Ik geef ze u in overvloed.’ … (23/06/2003)  

 
‘… Mijn huis mag niets anders zijn dan een huis van gebed, bezinning en stilte.  
Mensen moeten beseffen dat spreken in Mijn huis niet kan. …   
Ik herhaal nog eens!  
Stilte, gebed en bezinning!  
Al de rest is voor buiten Mijn huis! …  
Mensen moeten opnieuw onderwezen worden: wat mag en niet mag. …  
Alles moet terugkeren  
zoals het altijd is geweest, zoals Ik wens dat het is en dat het moet blijven!’ …  
(19/03/2003) 
 

‘De eerbied voor en na de Heilige Mis moet behouden blijven … 
Alles moet terugkeren zoals vroeger,  

waar mensen in stilte binnenkwamen om Mij te groeten én te bidden.  
Alles moet zo blijven.  

Mijn huis blijft een huis van stilte, eerbied en gebed!’ (14/02/2003) 
 

‘… Vroeger knielde iedereen bij de communie.  
Men knielde  
bij het binnenkomen van Mijn huis en bij het verlaten van Mijn huis.  
Zo weinig die dit nog doen  
én daardoor verheffen ze zich, tonen ze dat ze evenveel zijn als Ik.  
Hoe velen komen soms binnen en spreken en laten zich opmerken.  

Het is Mij voortdurend in het gezicht slaan!’ … (29/04/2003) 

 
‘Men moet zingen ter ere van Mijn Glorie,  

niet voor de verdiensten van de mensen.  
Men verlangt lof en eer te krijgen van de mensen én dat is hoogmoed.  
Ofwel zingt men voor de mensen, maar dan buiten Mijn kerk.  
Ofwel zingt men tot Mijn eer, zonder zich te verheffen bij de mensen.’ (04/05/2003)  

 
8.2 … DOOR MEER EERBIED BIJ HET COMMUNICEREN 
 
‘… Gij hebt Mij eerbied getoond voor Mijn Lichaam en Mijn Bloed.  
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Gij hebt het vrijwillig gedaan. Velen zouden dit kunnen navolgen.  
Dit zou veel goed maken aan Mijn zo versmade Hart!  

Eerbied voor en na de Communie.  
Ze vergeten dat ze Mij ontvangen én dat ze Mij in hen dragen!  

Het is belangrijk  
dat de ziel zuiver is om Mij te ontvangen, maar ook het hart, het lichaam.  

Want ieder wordt een levend tabernakel voor Mijn Lichaam, Mijn Bloed!’ 
… (30/01/2003) 
 
‘… Geknield Mij ontvangen is het meeste eerbetoon dat men Mij kan geven.  

Ik weet dat dit op vele plaatsen onmogelijk is geworden.  
Ik verlang niets liever dan dat men Mij aankijkt.  

Want Ik kom tot hen met al Mijn Liefde!’ … (29/04/2003) 

 
‘Het is belangrijk Mij in staat van genade en zuiverheid te ontvangen.  
Hoe kan men Mij ontvangen in staat van genade,  
als men zonder eerbied voor Mij komt, in onverschilligheid - zonder liefde! -  

in staat van hoogmoed én onzuiverheid zowel naar ziel en lichaam?’ … 
(08/01/2005) 

 
8.3 … DOOR MEER EERBIED TIJDENS DE ANDERE VIERINGEN  
 
‘… Ik zeg tot bekering!  
Want iedere priester zoals iedere gelovige moet eraan werken  
iedere dag opnieuw!  
Dit kan alleen maar  
door het gebed, door het sacrament van de biecht, door eerherstel te brengen. …  
Het is door gebed, meer eerbied voor Mij, meer eerbied voor de sacramenten,  
meer aanbidding voor het Heilig Sacrament  

- waarin Ik nog altijd aanwezig ben  
en waarin Ik zal blijven tot het einde van deze wereld! -  

dat de Kerk zal herrijzen.’ … (17/04/2004) 

 
8.4 … DOOR MEER EERBIED VOOR RELIGIEUZE SYMBOLEN  
 
8.4.1 ‘Eerherstel aan Mijn Kruis. Eerherstel voor de zo vele beledigingen,  
die worden aangedaan aan Mijn Heilig Kruis.  
Mijn Kruis, uit zo vele plaatsen verbannen!  
Voor zo velen is Mijn Kruis een vloek.  
Maar Ik zeg u!  
Mijn Kruis is het verbindingsteken tussen hemel en aarde.  
Door Mijn Kruis heb Ik de weg geopend om naar Mijn Vader te gaan.  
Verwerpt Mijn Kruis niet. Beledigt Mijn Kruis niet, maar bemint Mijn Kruis.  
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Kijkt met liefde naar Mijn Kruis.  
Dan zult gij beseffen met welke Liefde Ík u bemin!  

Draagt úw kruis met liefde. Want velen willen zich ontdoen van hun kruis  
én het is de enige weg naar het heil.  
Het is de weg van de Liefde, die gíj kunt volgen.  
Het is de weg van de verlossing van úw zondigheid.  

Kijkt naar Mijn Kruis én naar uw kruis én laten Wij het samen dragen.  
Alleen kunt gij het niet,  
maar samen met Mij kunt gij alles aan van wat Ik u geef.’ (20/02/2004) 

 
8.4.2 ‘… (Zij moeten) …  
het scapulier van Mijn Moeder dragen én blijven dragen,  
zich toewijden aan Haar Onbevlekt Hart  
én iedere eerste zaterdag van de maand eerherstellende daden verrichten  

voor het leed dat Haar Hart en Míjn Hart werd aangedaan.’ (23/05/2005) 

 
‘… Het scapulier dragen. Opgelegd door een priester!  
Het kind toevertrouwen in dienstbaarheid aan Mijn Moeder.  

Zíj zal het onder Haar hoede nemen!’ … (17/06/2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Ik verlang gebed, eerbied, eerherstel.  
Want waar gebeden wordt,  
daar ben Ik in hun midden, 

daar kan Ik Mijn genaden geven.’ 
(26/07/2004)  

 



 103

9.1 MET WELKE MOEILIJKHEDEN KUNNEN WIJ 
GECONFRONTEERD WORDEN  
ALS WIJ KIEZEN VOOR EERHERSTEL?  
 
9.1.1 ‘… Gij wordt omringd door geesten van het kwade,  
die alles in het werk stellen om dit Werk te verhinderen:  
de aanbidding, dit eerherstel.  
Die zoveel zielen zullen redden! Die zo velen tot inkeer zullen brengen!’ … 
(22/06/2003) 

 
‘… De tegenstand zal groot zijn, maar de tegenstand komt van Mijn 
tegenstander, die niet wil dat Mijn Kerk heropbloeit.  
(Men) kan kiezen met wie (men) wil meewerken:  

voor Mijn Kerk of verder Mijn Kerk laten ten onder gaan.’ … (17/04/2004) 

 
‘… Ik lijd werkelijk ieder moment van de dag. …  
Men werkt. … Men denkt te werken.  
Maar men werkt meer mee met Mijn tegenstander dan met Mij.’ … (01/05/2004) 

 
‘… Het is niet omdat men zal vragen om eerherstel,  
dat dit allemaal zo vlug zal veranderen. Mijn tegenstander doet ook zijn werk.’ 
(28/06/2003) 

 
9.1.2 ‘… Vele hindernissen zullen nog moeten overwonnen worden. …  
En talrijke priesters zullen moeten kunnen meewerken om dit te laten uitbreiden.  
En dat is het moeilijkste: priesters vinden die willen meewerken  
om eerherstel te brengen aan Mijn zo diep verwond Hart!’ (22/06/2003) 

 
‘… Een keten van aanbidding over de hele wereld,  
die het bederf over de wereld moet tegenhouden. …  
Het zal veel tijd vragen. Er zal veel tegenspraak zijn,  
vooral omwille dat het gaat om eerherstel van hetgeen priesters Mij aandoen.  
De meeste priesters denken van zichzelf dat ze alles goed doen naar hún wil.’ … 
(27/06/2003)  

 
‘Ik laat u weten hoe Eucharistievieringen moeten zijn. … 
er moet nog een lange weg afgelegd worden!  
Priesters zijn niet gemakkelijk te vermurwen.  
Zij blijven liever hun wil doen dan de Mijne.  
En zolang zij blijven tegenwerken, zal het verlies van zielen groot blijven.’ 
(13/07/2003)  

 
9.1.3 ‘… Ik heb u … nodig om te bidden, om eerherstel, …   
Maar zorg voor toch voldoende rust  
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om dat werk, deze taak van aanbidding, verder te doen.  
Want het is een hele opgave!  

En wanneer het lichaam te vermoeid is, wanneer gij onvoldoende slaapt,  
lijdt ook uw gebed, uw eerherstel onder dit alles.’ ... (14/05/2005) 

 
9.2 HOE KUNNEN WIJ DEZE MOEILIJKHEDEN OVERWINNEN?  
 
9.2.1 ‘Er zal veel gebed nodig zijn.  
Het gebed is de verbondenheid met de Hemel, die nu verbroken is.  
Er zal eerherstel nodig zijn.  
Kleine akten van eerherstel voortdurend herhalen in bekoringen.  
Want het kwade zal hen zomaar niet loslaten,  
waaraan zij zich vrijwillig hebben overgegeven. Het zal een lange weg zijn.  
Zij moeten een keuze maken.  
Laat het kwade niet triomferen, maar volhardt. De aanhouder wint.’ (27/06/2010) 

 
‘… En zo weinig die nog bidden voor de priesters!  
Zij hebben zoveel gebed nodig.  

Want velen zitten vast in de klauwen van Mijn tegenstander  
en kunnen zich niet bevrijden!’ … (15/09/2003) 

 
9.2.2 ‘Geen enkele taak is gemakkelijk.  
Toen Ik op de wereld ben gekomen om het Rijk van Mijn Vader te vestigen,  
heb Ik niets anders gekend dan tegenwerking,  

zover zelfs dat ze Mij hebben gekruisigd.  
Beleef in stilte van wat Ik u geef en van wat Ik van u verlang.  

Ik geef u Mijn Liefde.  
Ik geef u kracht, de genade van gebed, offer, vasten en lijden. …  

De tegenwerking kan groot zijn, maar alles in het volste vertrouwen op Mij. …  
Gij kent de omvang niet van wat Ik … verlang:  
een keten van aanbidding over de hele wereld tot eerherstel.’ (16/06/2003)  
 
‘… Aanvaardt nu alles wat Ik u op uw weg zend.  

Want de tijden zullen alleen maar moeilijker worden!  
Gij zult meer aanvoelen alleen te zijn.  
Ik zeg u! - Mijn kinderen! - Nooit zult gij alleen zijn,  

zolang gij u geeft in die liefde en verbondenheid met Mij.  
Ik ben en blijf - samen met Mijn Moeder - u zeer nabij.’ … (08/11/2006) 

 
‘Bevrijd u van iedere gedachte die niet strekt tot Mijn eer. …  
Ik verlang dat u iedere nutteloze gedachte, iedere bekoring uitspreekt.  

Alleen zo zult gij meer bevrijd worden van Mijn tegenstander!  
Hij valt u steeds meer en meer aan. Hij wil u beletten  
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Mijn werktuig te zijn, Mijn instrument om eerherstel te brengen.’ …   
(26/05/2003) 

 
9.2.3 ‘… Wees niet bang. - Mijn kind! –  
Blijf al uw vertrouwen stellen op Mij en uw Hemelse Moeder.  
Zoek bescherming bij uw Moeder. Tegen Haar is het kwaad niet opgewassen!’ 
… (22/06/2003) 

 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘Ik bemin Mijn veelgeliefde zonen en Ik help hen in al hun noden.  
Ik ben uw priester zeer nabij.  
Ik help hem in de tegenwerking, die hij krijgt en die hij nog zal krijgen  
omwille van het eerherstel,  
dat hij brengt uit liefde voor Mijn beminde Zoon, Die zo beledigd wordt.  
Dat hij zich niet laat ontmoedigen door de vele tegenspraak die zal komen.’  
(02/12/2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Eerherstel voor de zo vele beledigingen 
die Mij worden aangedaan. 

Maar Mijn Liefde is nog altijd veel groter 
dan de talrijke zonden van deze wereld. 

Mijn Hart blijft overstromen van Liefde.’ 
(02/05/2003) 

 



 106

10 TOCH MOGEN WIJ HOOPVOL BLIJVEN …  
 
10.1 ‘… Maar Ik zeg u!  
Ik ben Koning.  
Ik ben in de wereld gekomen voor u - Mijn kinderen! - én Ik zal terugkomen.  

En men zal Mij vereren als de ene, ware Koning van hemel en aarde.  
En men zal Mijn Almacht zien. En allen zullen voor Mij neerbuigen  
én zullen Mij aanbidden als de ene, ware Koning.' (21/11/2004)  

 
10.2 ‘… Maar het gebed, de offers van de zo velen die Mij beminnen,  

 - van Mijn kinderen, priesters en religieuzen -  
zullen het kwade overwinnen! Én eens zal alles hersteld worden!  
Mijn Kerk zal overwinnen, zal triomferen boven alle machten van het kwaad!’ 
(29/01/2003) 

 
‘…Maar uw smeken, uw gebed helpt de zo velen,  

die gij niet kunt zien en niet kunt begrijpen.  
Blijf volharden, ook al ziet gij rondom u geen verandering,  

ziet gij alleen maar de smaad die Mij wordt aangedaan.  
Wees hoopvol. Alles zal veranderen! Ik laat Mijn Kerk niet verloren gaan  
én vele priesters zullen terugkeren, alsook vele zielen.’ (27/03/2003) 
 
10.3 ‘… En Ik zoek liefde en troost bij Mijn kinderen,  

die alles geven, alles doen om Mij te troosten,  
die Mij hun hart, hun leven hebben gegeven.  

Zíj zullen redding zijn voor Mijn toegewijden,  
ook al is er nog een lange weg af te leggen!  

Zij zijn Míjn troost én hún redding!’ (06/12/2004)  
 
10.4 ‘Alles zal gebeuren  
met een kleine kern van geroepenen en uitverkorenen van Mijn kinderen,  
zoals ook een kleine kern van Mijn priesters,  

die Mij trouw blijven én op wie Ik en Mijn Moeder mogen rekenen.  
Zo zal het ook zijn met deze taak van aanbidding en eerherstel!  
Zielen  
die Mij beminnen, die Mij willen toebehoren, die zich geheel willen geven:  
zíj zullen meehelpen aan de redding van deze wereld samen met de priesters.  
Zij zijn het die alsnog Mijn toorn in bedwang houden.  

Omdat Ik weet dat Ik op hen mag en kan rekenen!’ (17/06/2003) 

 
‘… Breng daarom eerherstel aan Mijn arm Hart.  
Blijf uw woorden van liefde herhalen, die Mij zoveel troost geven.  
Blijf smeken om de redding van de zo vele priesters en Godgewijden,  



 107

die Mijn Hart zo diep verwonden  
door hun afwijzing, hun hoogmoed, hun eigen weg die zij gekozen hebben….   
Dit arme Hart lijdt zonder ophouden  
en toch kan Ik niet nalaten u Mijn Liefde te geven.  
Kon je maar een klein beetje beseffen hoe Ik u bemin  
én Mijn Liefde beantwoorden! Dán zou deze wereld veranderen.  

Er zou vrede komen, verdraagzaamheid, gerechtigheid.  
Want dit alles is Liefde!’ (05/11/2004)  

‘Liefde overwint alles  
- Mijn kind! –  

vergeet dit nooit. 
Én de Liefde zál overwinnen!  

Ondanks alles zál de Liefde overwinnen!’ 
(05/11/2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Wees hoopvol.  
Ik laat Mijn Kerk niet verloren gaan 
én vele priesters zullen terugkeren, 

 alsook vele zielen.’ 
(27/03/2003) 
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11 EEN GEBED OM REGELMATIG TE BIDDEN …  
 

‘AKTE VAN EERHERSTEL.  
 

Vergeef het ons, Heer,  
voor de zo vele beledigingen die wij U aandoen  

in zo vele kerken, kloosters, gemeenschappen waar ook ter wereld.  
Vergeef het ons, Heer,  
dat wij zo weinig beseffen wie en wat Gij zijt:  

de Zoon van de Allerhoogste, onze God en Hemelse Vader.  
Vergeef het ons, Heer,  
dat wij U steeds opsluiten in Uw huis  

zodat niemand bij U kan komen om U te groeten.  
Vergeef het ons, Heer,  
dat wij U steeds voorbij lopen alsof Gij hier niet aanwezig zijt.  
Vergeef het ons, Heer,  
voor de ontelbare keren dat wij voor U komen en U niet groeten.  
Vergeef het ons, Heer,  
dat wij ons te hoogmoedig wanen om voor U neer te knielen.  
Vergeef het ons, Heer,  
dat wij U steeds alleen laten en zo weinig komen  

om U te troosten in al Uw eenzaamheid.  
Vergeef het ons, Heer,  
dat wij niet al onze aandacht aan U schenken  

omdat wij teveel met onszelf bezig zijn.  
Vergeef het ons, Heer,  
dat wij zo weinig over Uw aanwezigheid durven spreken.  
Vergeef het ons, Heer,  
dat Gij op zo vele plaatsen niet meer de centrale plaats krijgt in Uw huis.  
Vergeef het ons, Heer,  
dat Gij zo dikwijls aan de kant wordt gezet.  
Vergeef het ons, Heer,  
dat wij zo dikwijls onze rug naar U toekeren  

om in de belangstelling te staan bij de mensen.  
Vergeef het ons, Heer,  
dat Gij niet bemind wordt zoals Gij verdient bemind te worden.  
Vergeef het ons, Heer,  
dat wij zo ondankbaar zijn voor Uw aanwezigheid uit Liefde voor ons,  

terwijl wij U steeds zouden moeten danken,  
loven en prijzen tot in de eeuwigheid. Amen.’   

 
De Heer verlangt dat deze akte van eerherstel meer gebeden wordt. (17/11/2006)  
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JMJP 
 

‘Ik weet: wat Ik verlang,  
is geen gemakkelijke opgave. 

Maar alleen zó kan deze maatschappij 
gered worden - waarin gij nu leeft! - 

die steeds dieper wegzinkt in de zonde, 
doordat ze Mij in alles buitensluiten.’ 

(17/06/2005) 

 
‘Alléén door gebed, offer, boete en 

eerherstel kan deze wereld gered worden.’ 
(17/06/2005) 

 
‘Ik vraag u dit alles vanaf Mijn Kruis. 

Mijn pijnen zijn ondraaglijk. 
Maar uw troost, uw woorden van liefde, 
geven Mij de kracht dit lijden te dragen. 

Mogen vele zielen Mij helpen in dit 
afschuwelijk lijden, dat nooit ophoudt 

omwille van de verrotting die Ik zie in 
zo vele harten. 

Zelfs van diegenen, die Mij het meest 
toegewijd zijn!’ 

(17/06/2005) 
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‘EERHERSTEL VOOR HET LEED 
DAT MIJ WORDT AANGEDAAN. 

Mijn kinderen,  
Bemint Mij met een steeds vuriger liefde 

zoals Ik u bemin.’ 
(17/06/2005) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

‘Brengt meer tijd door bij Mij 
in aanbidding. 

Brengt eerherstel voor al het leed, 
dat Mij iedere dag wordt aangedaan.’ 

(10/03/2004) 
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‘EERHERSTEL VOOR HET LEED 

 
DAT MIJ WORDT AANGEDAAN’ 

 

 
 
 

PAUS 
 

‘Mijn kinderen, 
Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin’ 

 
 



 112

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Naar aanleiding van het terugtreden van paus Benedictus XVI op 28 februari 
20013 om 20.00 uur én de keuze van zijn opvolger paus Franciscus op 13 
maart 2013 (intronisatie op 19 maart 2013), werden de boodschappen over de 
paus hier bijeengebracht.  
Deze invalshoek is een nieuwe uitnodiging om deze boodschappen correct te 
begrijpen én te beleven.  
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 PAUS  
 
 
 

‘Toon Mij dat gij het meent, 
dat gij Mij trouw zijt. 
Gehoorzaam aan Mij, 

aan de paus, aan de Kerk’ 
(21/12/2003) 

 
 
 
‘De heropbloei van Mijn Kerk kan alléén 

door zich te onderwerpen 
aan het gezag van de paus, 
door meer eerbied voor Mij 
in het Eucharistisch Brood’ 

(19/05/2004) 
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JMJP  

 
 PAUS  

 
 

1 WAT ZEGT DE HEER JEZUS OVER DE PAUS IN HET ALGEMEEN?  
 
1.1 HIJ NOEMT HEM O.A. ZIJN PLAATSBEKLEDER, ZIJN 
PLAATSVERVANGER (1).  
 
(1) Deze woorden zijn bedoeld om verstaan te worden door deze eenvoudige ziel 
aan wie de Heer deze boodschappen heeft gegeven. Zij zijn ook verstaanbaar 
voor alle eenvoudige zielen, die deze boodschappen willen begrijpen en beleven.  
 
‘… Toon geen minachting voor uw God, Die u oneindig bemint.  
Toon geen minachting voor Mijn plaatsbekleder,  
die ondanks zijn leeftijd nog altijd zijn taak vervult naar Mijn Wil.’ … 
(15/10/2003).  
 
‘… De tegenwerking van Mijn plaatsvervanger is lijden. …  
Dit is voor vele van Mijn toegewijde priesters een kruis om te dragen.  
En ook zij moeten het met liefde dragen, met geduld,  
én bidden en vasten en vertrouwen.  
Wie al zijn hoop op Mij stelt, zal niet teleurgesteld worden’ (08/04/2003).  
 
‘… Velen spreken - in het openbaar - met de paus te zijn,  
maar in gedachten verwerpen zij hem evenzeer,  
als zij die er openlijk voor uitkomen.  

Ik ken iedere gedachte!  
Mijn lijdende Kerk is gekomen  
door de geloofsafval van zoveel van Mijn priesters.  
Zo velen die tegenwerken, die hun roeping hebben opgegeven  

om het wereldse achterna te gaan.  
En dan verwerpen zij Mijn plaatsvervanger,  

omdat hij enkel en alleen Mijn Wil volbrengt.’ … (30/07/2003).  
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1.2 DE HEER JEZUS NOEMT DE PAUS O.A. OOK ZIJN OPVOLGER.  
 
‘Hoe velen luisteren naar de oproep van Mijn Moeder,  

naar Mijn opvolger, die steeds oproept om te bidden voor de vrede?  
Het rozenkransgebed!  

Wie van Mijn priesters durft er nog over spreken?  
Waarom bidden de zo vele priesters zelf niet de rozenkrans?  

Het is een krachtig gebed,  
dat dag en nacht over de hele wereld zou moeten gebeden worden.  

Dít kan het kwade overwinnen!’ … (18/03/2003).  
 
‘… Er zijn nog genoeg priesters.  
Zij moeten durven hun taak opnemen.  
Hun taak, die blijft duren tot het einde van hun leven!  

Zoals ook Mijn opvolger zijn taak opneemt tot het einde!  
Priester blijft men tot men sterft’ (17/07/2003).  
 
‘Gelukkig kan Ik nog rekenen op Mijn priesters, die Míj trouw gebleven zijn.  

Trouw aan hun beloften, trouw aan Mijn opvolger!  
Maar meestal worden zij aan de kant gezet, met minachting bekeken door hen,  
die denken Mijn toegewijden te zijn,  
maar door hoogmoed alles vernielen wat door de eeuwen werd opgebouwd.  
Déze priesters  
leven in zelfopoffering, leven in staat van genade,  
dragen het kruis van Mijn lijdende Kerk samen met Mijn opvolger’ … 
(12/11/2003).  
 
‘… Wil (men) dan niet zien dat alles achteruit gaat?  
Blijft (men) dan blind voor alles wat er gebeurt?  
Waar blijft de gehoorzaamheid, de trouw aan de Kerk, aan Mijn opvolger?’ …  
(01/05/2004).  

 
‘… Geloven is uw God trouw zijn, uw Kerk trouw zijn,  
trouw zijn aan Mijn opvolger, trouw zijn aan uw gebed.  
Dát zijn de oplossingen van de vernieuwingen in Mijn Kerk.’ … (23/11/2008).  
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1.3 DE HEER JEZUS IDENTIFICEERT ZICH MET DE PAUS.  
 
Als Saulus, de latere apostel Paulus, de christenen vervolgt,  
dan spreekt de Heer hem als volgt aan:  
‘Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij?... Ik ben Jezus, die gij vervolgt’ (Hand. 9, 
4-5) 
 
‘… Ik verwacht concrete daden.  
Spreek niet over bekering,  
maar werk aan uw bekering, zoals zo velen die nodig hebben.  
Toon Mij dat gij het meent, dat gij Mij trouw zijt.  
Gehoorzaam aan Mij, aan de paus, aan de Kerk.  
Laat Mij niet langer wachten.  
Laat Mij niet langer in de kou staan. Ik heb al genoeg geleden.  
Toon nu dat gij Mij bemint.  
Laat Mij herboren worden in uw hart als uw Heer,  
Die gij wilt dienen in alle nederigheid  
én wat Ik verlang van al Mijn toegewijden: herboren worden’ (21/12/2003).  
 
‘… Kijk naar uw priesters.  
Kijk naar hen die leven en werken naar Mijn Wil.  

Zíj zullen de resultaten zijn van Mijn overwinning.  
Zulke priesters heb Ik nodig.  
Die Mijn Wil volbrengen, niet de wil van de mensen.  

Geen priesters die eer en glorie zoeken bij de mensen,  
maar Míjn eer, Míjn glorie!  

Die Mij gehoorzamen.  
Gehoorzaam aan de Kerk, aan de paus!  

Dit zal Mijn Kerk helpen.  
Biddende priesters, die voorbeeld zijn voor de zielen.  
Want alleen door en met het gebed zal de overwinning komen!’ … (26/01/2005).  
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1.4 DE PAUS MINACHTEN, TEGENWERKEN IS DAN OOK  
DE HEER JEZUS ZELF MINACHTEN, TEGENWERKEN.  
 
‘… Hoe velen zijn in opstand gekomen tegen de paus?  
Hoe velen willen hem hier weg op de plaats van Petrus, die Ik heb aangesteld?  
Hoe lang zullen zij Mij nog tegenwerken?’ … (03/03/2003).  
 
‘… Toon geen minachting voor uw God, Die u oneindig bemint.  
Toon geen minachting voor Mijn plaatsbekleder,  
die ondanks zijn leeftijd nog altijd zijn taak vervult naar Mijn Wil. …  
Waarom verwerpt gij Mij?’ … (15/10/2003).  
 
‘Wie de paus tegenwerkt, werkt Mij tegen.  
Wie in opstand komt tegen Rome, komt in opstand tegen Mij.  

Als een wolf tussen de lammeren!  
De ene blinde leidt de andere blinde.  
Hun blindheid is het verraad en de hoogmoed.’ … (27/04/2007).  
 
‘… Weet - Mijn kind! - de gehoorzaamheid is een schone deugd.  
Wee diegenen,  

die Mijn opvolger heeft tegengewerkt, die hem weg willen van díe plaats,  
die zelfs alles willen veranderen! - Wat niet strekt met Mijn Wil! -  

Wee - Mijn kind! - diegenen!  
Ik zal niet mals zijn met hen.  
Want zij brengen Mij veel verdriet.  
Zij ontnemen Mij veel zielen.  
Zij zijn vervuld van hoogmoed, van eigenbelang.  

Wee - Mijn kind! - deze zielen!’ (17/07/2004).  
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Blijft trouw aan uw geloof, aan de paus. 
Bidt voor uw priesters. 

Weest voorbeeld voor uw priesters’ 
(23/02/2004) 
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2 WAT ZEGT DE HEER JEZUS OVER PAUS JOHANNES PAULUS II 
(1978-2005)?  
 
‘Mijn opvolger!  
Hij wordt hier zo weinig nagevolgd.  
Hij heeft grote werken (1) geschreven,  
maar worden hier zo weinig gewaardeerd.  
Men zou veel kunnen bijleren.  
Want het meeste is men hier verleerd’ (19/02/2005).  
 
(1) Paus Johannes Paulus II heeft tijdens zijn lang pontificaat veel encyclieken 
en apostolische exhortaties geschreven om het katholiek geloof en de katholieke 
moraal uiteen te zetten.  
 
‘Hoe velen luisteren naar de oproep van Mijn Moeder,  
naar Mijn opvolger, die steeds oproept om te bidden voor de vrede (2)?  
Het rozenkransgebed!  

Wie van Mijn priesters durft er nog over spreken?  
Waarom bidden de zo vele priesters zelf niet de rozenkrans?  

Het is een krachtig gebed,  
dat dag en nacht over de hele wereld zou moeten gebeden worden.  

Dít kan het kwade overwinnen!’ … (18/03/2003).  
 
(2) Het dagelijks bidden van de rozenkrans was zijn antwoord op de boodschap 
van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, die in 1917 opriep om dagelijks de 
rozenkrans voor de vrede te bidden.  
Het voorbeeld van paus Johannes Paulus II, die samen de rozenkrans bad met 
de gelovigen werkte aanstekelijk op de aanwezige bisschop Jorge Mario 
Bergoglio. Ondertussen is deze bisschop aangesteld als paus Franciscus en 
getuigt hij van deze wondere ervaring.  
Bovendien heeft paus Johannes Paulus II met zijn apostolische brief ‘Rosarium 
Virginis Mariae’ (De rozenkrans van de Maagd Maria) bij het begin van het 
derde millennium één van de wegen aangeduid waarop de Kerk moest verder 
gaan.  
 
‘… Hoe velen zijn in opstand gekomen tegen de paus (3)?  
Hoe velen willen hem hier weg op de plaats van Petrus, die Ik heb aangesteld?’ 
… (03/03/2003).  
 
(3) Paus Johannes Paulus II heeft ook veel tegenkanting ondervonden niet 
alleen van buiten de Kerk, maar ook van binnen de Kerk.  
Zie ook de volgende boodschappen.  
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‘Hij draagt het zware kruis van Mijn Kerk, Mijn vervolgde en lijdende Kerk.  
Hij wordt omringd door zo vele van Mijn bisschoppen en priesters,  

die hem volledig tegenwerken,  
die hem weg willen van de plaats waar Ík hem wil én gewild heb  

samen met Mijn Moeder.  
Zo velen geven openlijk kritiek, omdat hij gewoon Míjn Wil volbrengt.  
Deze paus wordt volledig gesteund door Mijn Moeder, Die hem zeer nabij is.  
Velen spreken - in het openbaar - met de paus te zijn,  
maar in gedachten verwerpen zij hem evenzeer,  
als zij die er openlijk voor uitkomen.  

Ik ken iedere gedachte!  
Mijn lijdende Kerk is gekomen  
door de geloofsafval van zoveel van Mijn priesters.  
Zo velen die tegenwerken, die hun roeping hebben opgegeven  

om het wereldse achterna te gaan.  
En dan verwerpen zij Mijn plaatsvervanger,  

omdat hij enkel en alleen Mijn Wil volbrengt.  
Bid veel voor deze paus.  

 - Mijn kind! -  
Want zijn kruis is zwaar, zeer zwaar!’ (30/07/2003).  

 
‘… Déze priesters leven in zelfopoffering, leven in staat van genade,  
dragen het kruis van Mijn lijdende Kerk samen met Mijn opvolger,  

die lijdt omwille van de zo vele huichelarij van Mijn toegewijden.  
De schijnheiligheid waarmee zíj voor de dag komen, is groot.  
Zíj misleiden de zielen,  
die worden meegesleurd in een stroom, die steeds sneller alles meesleurt.  
Een stroom vol van modder, bedrog, wellust, van hoogmoed, van ijdelheid!  
Mijn tegenstander zet zijn werk voort  
én wordt gesteund door zoveel afvalligen, die denken Mij trouw te zijn.’ … 
(12/11/2003).  
 
‘… Toon geen minachting voor Mijn plaatsbekleder,  
die ondanks zijn leeftijd nog altijd zijn taak vervult naar Mijn Wil.’ … 
(15/10/2003).  
 
‘Draag ook gíj (1) uw kruis.  
Draag het met gelatenheid. …  
Ieder draagt zijn kruis!  
Draag het met liefde.’ … (29/03/2004).  
 
(1) Wij moeten ons kruis (het lijden van elke dag) dragen  
zoals paus Johannes Paulus II dit gedaan heeft.  



 120

Deze paus is dan ook een voorbeeld om na te volgen.  
Zie ook de volgende boodschappen.  
 
‘Zijn taak is bijna volbracht (2), maar hij blijft strijden tot zijn laatste adem  
hier op aarde - tegen alle verzet en tegenwerking! - voor Mijn Kerk.  
Hij is een ware opvolger  

 - Konden vele van Mijn toegewijden  
maar naar hem opkijken én zíjn weg volgen!  
De weg van totale overgave, van totale zelfopoffering! -  

die zich niet laat afleiden door kritiek en tegenwerking,  
maar die blijft volharden Mijn Wil te volbrengen ondanks alles.  
Zijn gezondheid die zwak is.  
Toch blijft hij vechten als een ware apostel.’ … (17/07/2004).  
 
(2) Paus Johannes Paulus II (+ 2005) was toen al zwaar ziek.  
 
‘… Er zijn nog genoeg priesters.  
Zij moeten durven hun taak opnemen.  
Hun taak, die blijft duren tot het einde van hun leven!  

Zoals ook Mijn opvolger zijn taak opneemt tot het einde!  
Priester blijft men tot men sterft’ (17/07/2003).  
 
 
 
 

‘Die ommekeer  
die zoveel zou veranderen  

in Mijn Kerk, 
die zou herboren kunnen worden  

in eenvoud, in liefde, in nederigheid, 
maar vooral  

in diepe eerbied voor uw God,  
in waardigheid’ 

Neem die ommekeer’ 
(10/11/2003) 
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3 WAT ZEGT DE HEER JEZUS OVER PAUS BENEDICTUS XVI (2005-
2013) …  
 
3.1 … VOORDAT HIJ GEKOZEN IS?  
 
‘Men zal nog meer in verzet komen binnen Mijn Kerk.  
Nog meer afvalligen zullen er komen, nog meer in opstand tegen Mijn Wil in.  
Nog meer die zich zullen keren tegen het Onbevlekt Hart van Mijn Moeder.  
De strijd en het verzet zal nog heviger worden.  
Mijn Kerk wacht nog meer lijden.  

 - Mijn kind! -  
Zo velen zullen verloren gaan.  
Zo velen zullen zich laten misleiden.  
Zo velen zijn gedreven door de hoogmoed én sleuren anderen met zich mee (1).  
 
Maar weet - Mijn kind! - dit zal niet blijven duren.  
Het kwade - hoe ver het ook doorgedrongen is in Mijn Kerk!-  
kan niet op tegen het goede.  

 - Het gebed van de zo velen,  
die trouw zijn gebleven aan de waarde van Mijn Kerk! -  

Het kwade kan niet op tegen de nederigheid (2).  
 - De velen, die zich in alle nederigheid aan Mij hebben gegeven,  
in trouw en gehoorzaamheid! -  

Ik zeg u!  
Mijn Kerk zal triomferen zoals Ík het wens en wil,  
samen met de nederigheid van Mijn Moeder.  

Want de nederigheid is de grootste deugd, die het kwaad overwint!  
En Mijn tegenstander weet dat hij nooit zal overwinnen.  
Maar spijtig te moeten zien hoe velen verloren gaan,  
gedreven door hoogmoed, zich te willen verheffen tegen Mijn Wil in’  
(18/04/2005).  
 
(1) Deze boodschap werd gegeven de eerste dag van het conclaaf, dat leidde tot 
de keuze van paus Benedictus XVI.  
Het eerste deel van de boodschap wijst erop dat de vijandigheid tegenover de 
Kerk en het geloof nog zullen toenemen door mensen binnen de Kerk.  
Het tweede deel van de boodschap wijst erop dat wij mogen blijven erop 
vertrouwen dat de hoogmoed het nooit zal halen.  
Het komt er dus op aan in alle nederigheid trouw te blijven aan het gebed en het 
katholiek geloof.  
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(2) Nu paus Benedictus teruggetreden is én de negatieve kritiek is gaan liggen, 
wordt hij steeds meer geprezen om zijn nederigheid, zijn eenvoud en 
bescheidenheid.  
 
‘Ween niet. - Mijn kind! - Ik heb alles in de hand!  
Er zal eerst moeten gezift, gezeefd worden, gezuiverd worden  

tot in de top van Mijn Kerk.  
En daarna zal alles heropbloeien,  
zal Mijn Kerk opnieuw tot leven komen,  
zal Ze verrijzen uit de duisternis én zal Ze stralen in al Haar glorie.  

Want Ik ben de Kerk, Ik ben het Hoofd, Ik ben het Leven!  
En wat dor was en verrot, zal zijn weggesneden.  
En alleen wie zich gevoed heeft met Mijn Woord, Mijn Vlees,  
wie zich gegeven heeft aan Mij in Mijn Wil,  

zal samen met Mij triomferen,  
zal leven vinden in Eeuwigheid,  
zal die Eeuwige Zaligheid verkrijgen,  
waar gij nu zo naar verlangt, Mijn kind (3)!’ (19/04/2005).  

 
(3) Deze boodschap werd gegeven de tweede en laatste dag van het conclaaf, 
nog voor dat paus Benedictus XVI gekozen was.  
Ook deze boodschap is hoopvol. De Heer leidt Zijn Kerk.  
Deze moeilijke tijd voor de Kerk is een tijd van zuivering tot in de hoogste 
rangen van de hiërarchie (‘Er zal eerst moeten gezift, gezeefd worden, 
gezuiverd worden tot in de top van Mijn Kerk’).  
Maar de Kerk zal een nieuwe bloei kennen. De wegen die daarvoor moeten 
bewandeld worden, zijn hier bondig aangegeven. Het zijn de trouw aan het 
Evangelie van de Heer, Zijn Eucharistie en Zijn Wil (‘En alleen wie zich gevoed 
heeft met Mijn Woord, Mijn Vlees, wie zich gegeven heeft aan Mij in Mijn 
Wil’).  
 
3.2 … TIJDENS ZIJN PONTIFICAAT?  
 
‘… Wie zijn Mijn volgelingen?  
Kijk om u heen.  
Van het weinige dat gij hoort of ziet  

is het niets anders dan de ene belediging na de andere.  
En zelfs de toegewijden  
 - hier aan de top van Mijn Kerk en in zo veel andere landen! -  
durven niet op te komen tegen de vrijmetselarij, het atheïsme,  

dat steeds meer de overmacht krijgt.  
Mijn Kerk durft Zijn stem niet meer laten horen,  
maar Mijn plaatsvervanger durft dit nog te doen (1),  
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ondanks de vele tegenkantingen die hij krijgt (2).  
Volgt hem.  

 - Mijn kind, Mijn getrouwen! -  
Als uw Kerk hier faalt, volgt Mijn plaatsvervanger - ondanks de tegenspraak! -  
én bidt en offert voor uw bisschoppen en priesters.  

Opdat ook zíj zouden gehoor geven aan Mijn plaatsbekleder  
én hem gehoorzaam zijn!’ … (21/12/2005).  

 
(1) Paus Benedictus XVI bleef het katholiek geloof verkondigen in al zijn 
homilieën en toespraken.  
 
(2) Zoals paus Johannes Paulus II heeft ook paus Benedictus XVI veel 
tegenkanting ondervonden van binnen de Kerk.  
Zie ook de volgende boodschappen.  
 
‘… Mijn Kerk blijft in verval.  
Zo weinig roepingen.  
Zo weinig die nog trouw blijven aan Mijn Kerk, aan de paus.  

Waar is zijn trouw aan de paus?  
Weet - Mijn kind! - voor Mij kan men niets verbergen.  
Voor het oog van de mensen kan men alles verdoezelen,  
maar Ik alleen ken de waarheid.  
Én Ik zeg u!  

 - Mijn kind! -  
Het is erg gesteld met Mijn Kerk, met Mijn priesters.’ … (03/01/2006).  
 
‘Wie de paus tegenwerkt, werkt Mij tegen.  
Wie in opstand komt tegen Rome, komt in opstand tegen Mij.  

Als een wolf tussen de lammeren!  
De ene blinde leidt de andere blinde.  
Hun blindheid is het verraad en de hoogmoed.  
Ach - Mijn kind! - het verraad onder Mijn volgelingen gebeurt nog altijd.  
Men verheft zich nog altijd tegen Mijn Wil in, zelfs in de top van Mijn Kerk  
én men ziet het verlies niet aan zielen, dat het met zich meebrengt.’ … 
(27/04/2007).  
 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘… Bidt voor uw Kerk,  

waar steeds meer verdeeldheid is, waar het ware geloof onderdrukt wordt.  
Bidt voor uw bisschoppen en uw priesters,  

die het niet zo nauw nemen met de trouw en de gehoorzaamheid  
aan de Kerk en de paus.’ … (31/12/2007).  
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4 ONZE TROUW AAN DE PAUS IS DE BESTE GARANTIE  
VOOR ONZE TROUW AAN DE KERK EN HET KATHOLIEK GELOOF.  
 
4.1 DIT GELDT VOOR IEDERE GELOVIGE.  
 
‘De weg van de heiligheid is een leven leiden  
in stilte, in gebed, in overgave, in nederigheid, in liefde.  

Trouw aan Mijn geboden!  
Trouw aan Mijn Woord!  
Trouw aan uw beloften, die gij uitgesproken hebt!  
Trouw aan de Kerk, aan de paus!’ … (02/03/2003).  

 
‘… Geloven is uw God trouw zijn, uw Kerk trouw zijn,  

trouw zijn aan Mijn opvolger, trouw zijn aan uw gebed.  
Dát zijn de oplossingen van de vernieuwingen in Mijn Kerk.’ … (23/11/2008).  
 
‘… Het zijn de kleinen, de nederigen,  

die zullen helpen Mijn toorn alsnog te bedwingen!  
Zowel priesters als leken,  

die zich nog geven aan Mijn Wil,  
die durven getuigen van Mijn Liefde, van hun geloof  

 - hun geloof zoals Ik het wil! -  
die alles volgen naar de richtlijnen van de Kerk en de paus!’ … (03/03/2003).  

 
‘Dat is lijden!  
Mijn kinderen lijden door de zondigheid van Mijn toegewijden,  

die meestal niet bewust zijn van hun dwalingen. …  
- Mijn kinderen! -  

Blijft trouw aan uw geloof, aan de paus.’ … (23/02/2004).  
 
4.2 DIT GELDT OOK VOOR DE PRIESTERS.  
 
‘… Zulke priesters heb Ik nodig.  
Die Mijn Wil volbrengen, niet de wil van de mensen.  

Geen priesters die eer en glorie zoeken bij de mensen,  
maar Míjn eer, Míjn glorie!  

Die Mij gehoorzamen.  
Gehoorzaam aan de Kerk, aan de paus!  

Dit zal Mijn Kerk helpen.  
Biddende priesters, die voorbeeld zijn voor de zielen.  

Want alleen door en met het gebed zal de overwinning komen!’ … 
(26/01/2005).  
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‘… Dat zij voorbeeld worden van echt diep christelijk geloof,  
zoals Ík het verlang: trouw aan de Kerk, aan de paus.’ … (05/01/2004).  
 
‘… Ook priesters moeten leven in die totale overgave.  

Als ze dat niet kunnen,  
komen ze tekort in hun geloften, die ze hebben uitgesproken.  

Priesters moeten leven naar Mijn Wil  
- Niet naar de wil van de mensen!  
Niet naar de verlangens van wat de wereld hun biedt! -  
maar trouw zijn aan hun gelofte, gehoorzaam aan de Kerk, aan de paus  
én zichzelf verloochenen in totale overgave en met liefde.  

Ze moeten  
zich totaal ten dienste stellen van de zielen die hun zijn toevertrouwd,  
bidden voor die zielen, voor de zo vele zielen die dreigen verloren te gaan.’ … 
(08/04/2003).  
 
‘… Ik heb priesters nodig,  

die durven tonen dat zij priester zijn,  
die willen de moeilijke weg opgaan die Ik van hen verlang,  
die zichzelf opofferen om Mijn Woord onder de mensen te brengen  

 - niet hun woorden! -  
die Mijn Wil kenbaar maken - niet hun wil! -  

Priesters,  
die onvoorwaardelijk trouw blijven aan Mijn Kerk, aan de paus,  
die zich helemaal toewijden aan Mijn Moeder’ (01/12/2003).  

 
‘Heel eenvoudig de Kerk en de paus volgen’ (1) (12/12/2010).  
 
(1) Deze boodschap is een antwoord op de vraag: Hoe moeten de priesters de 
Mis celebreren?  
 
4.3 JAMMER GENOEG IS DIE BAND TUSSEN DE TROUW AAN DE 
PAUS EN DE TROUW AAN HET GELOOF VAN DE KATHOLIEKE KERK 
BIJ VELEN NIET ZO EVIDENT.  
 
‘… Zo weinig die nog trouw blijven aan Mijn Kerk, aan de paus.  

Waar is zijn trouw aan de paus?’ … (03/01/2006).  
 
‘… Spreek niet over bekering,  
maar werk aan uw bekering, zoals zo velen die nodig hebben.  
Toon Mij dat gij het meent, dat gij Mij trouw zijt.  
Gehoorzaam aan Mij, aan de paus, aan de Kerk.’ … (21/12/2003).  
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‘… Waar blijft de gehoorzaamheid, de trouw aan de Kerk, aan Mijn opvolger? 
…  
Men werkt. - Mijn kind! - Men denkt te werken.  
Maar men werkt meer mee met Mijn tegenstander dan met Mij.’ … (01/05/2004).  
 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘… Ze bewandelen hun eigen weg,  

op de manier die zíj goedvinden, maar die niet in overeenstemming is  
met wat de Kerk en het leergezag van de paus voorschrijft.  

Het is pijnlijk dit alles te moeten zien zonder er iets te kunnen aan veranderen  
omdat de mensen hun eigen vrije wil gekregen hebben  
én díe wil willen zij Mijn Zoon opleggen.  

Dit is pijnlijk.’ … (15/08/2005).  
 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘… Bidt voor uw bisschoppen en uw priesters,  

die het niet zo nauw nemen met de trouw en de gehoorzaamheid  
aan de Kerk en de paus.’ … (31/12/2007).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Geloven is  
uw God trouw zijn, 
uw Kerk trouw zijn, 

trouw zijn aan Mijn opvolger,  
trouw zijn aan uw gebed. 

Dát zijn de oplossingen  
van de vernieuwingen in Mijn Kerk’ 

(23/11/2008) 
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5 DEZE BOODSCHAPPEN EN DE PAUS.  
 
De Heer verlangt dat de Kerk weer Zijn huis mag zijn,  
waarin Hij bemind en aanbeden wordt met diepe eerbied.  
Wat de Heer vraagt via deze boodschappen  
is hetzelfde als wat o.a. paus Johannes Paulus II en paus Benedictus XVI 
gevraagd hebben om aanbidding in alle kerken.  
 
Waar er minder eerbied is voor de Eucharistische Heer,  
verdwijnt ook de gehoorzaamheid aan de paus en aan de bisschoppen, die met 
de paus in eenheid zijn.  
 
‘… De tegenwerking van Mijn plaatsvervanger is lijden.  
De kerk - Mijn huis! - die voor zo veel doeleinden misbruikt wordt is lijden.  
Dit is voor vele van Mijn toegewijde priesters een kruis om te dragen.  
En ook zij moeten  
het met liefde dragen, met geduld, én bidden en vasten en vertrouwen.  

Wie al zijn hoop op Mij stelt, zal niet teleurgesteld worden’ (08/04/2003).  
 
‘… Ik verwacht van uw bisschop zijn priesters op te roepen  

om meer eerbied in Mijn huis,  
om meer gebed, aanbidding tot eerherstel  
voor alle beledigingen die men Mij aandoet.  
Zo vele priesters die Mij beledigen!  

Dat zij voorbeeld worden van echt diep christelijk geloof, zoals Ík het verlang:  
trouw aan de Kerk, aan de paus.’ … (05/01/2004).  

 
Eerbied voor de Eucharistische Heer  
en de gehoorzaamheid aan de paus en aan de bisschoppen,  
die met de paus in eenheid zijn,  
zijn dan ook twee wegen die elkaar aanvullen voor de heropbloei van de Kerk.  
 
‘… De heropbloei van Mijn Kerk kan … alléén  
door bekering van zijn priesters tot massaal gebed,  
door zich te onderwerpen aan het gezag van de paus,  
door meer eerbied voor Mij in het Eucharistisch Brood.  

Want zo velen ontkennen Mijn Aanwezigheid, zo velen beledigen Mij.  
Én het gaat verder doordat alles wordt toegelaten.’ … (19/05/2004).  

 
‘… Er zal eerst moeten gezift, gezeefd worden, gezuiverd worden  

tot in de top van Mijn Kerk.  
En daarna zal alles heropbloeien,  
zal Mijn Kerk opnieuw tot leven komen,  
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zal Ze verrijzen uit de duisternis én zal Ze stralen in al Haar glorie. …  
En alleen wie zich gevoed heeft met Mijn Woord, Mijn Vlees,  
wie zich gegeven heeft aan Mij in Mijn Wil,  
zal samen met Mij triomferen, zal leven vinden in Eeuwigheid’ … (19/04/2005).  
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6 WAT VERLANGT DE HEER VAN ONS?  
 
6.1 DAT WIJ TROUW BLIJVEN AAN HET GELOOF VAN DE 
KATHOLIEKE KERK.  
 
‘… Het zijn de kleinen, de nederigen,  

die zullen helpen Mijn toorn alsnog te bedwingen!  
Zowel priesters als leken,  

die zich nog geven aan Mijn Wil,  
die durven getuigen van Mijn Liefde, van hun geloof  

 - hun geloof zoals Ik het wil! -  
die alles volgen naar de richtlijnen van de Kerk en de paus!’ … (03/03/2003).  

 
‘Gelukkig kan Ik nog rekenen op Mijn priesters, die Míj trouw gebleven zijn.  

Trouw aan hun beloften, trouw aan Mijn opvolger!  
Maar meestal worden zij aan de kant gezet, met minachting bekeken door hen,  
die denken Mijn toegewijden te zijn,  
maar door hoogmoed alles vernielen wat door de eeuwen werd opgebouwd.  
Déze priesters leven in zelfopoffering’ … (12/11/2003).  
 
6.2 TROUW AAN HET KATHOLIEK GELOOF VERONDERSTELT 
TROUW AAN HET GEBED.  
 

‘… - Mijn kinderen! -  
Blijft trouw aan uw geloof, aan de paus.  
Bidt voor uw priesters. Weest voorbeeld voor uw priesters.  
Durft te tonen wat echt geloof is, wat liefde is, díe Liefde te volgen,  

ook al is het een weg van lijden en pijnen’ (23/02/2004).  
 
‘… Geloven is uw God trouw zijn, uw Kerk trouw zijn,  
trouw zijn aan Mijn opvolger, trouw zijn aan uw gebed.  
Dát zijn de oplossingen van de vernieuwingen in Mijn Kerk.  
De kracht van het gebed is de bekering van de ziel’ (23/11/2008).  
 
‘… Als uw Kerk hier faalt,  
volgt Mijn plaatsvervanger - ondanks de tegenspraak! -  
én bidt en offert voor uw bisschoppen en priesters.  

Opdat ook zíj zouden gehoor geven aan Mijn plaatsbekleder  
én hem gehoorzaam zijn!’ … (21/12/2005).  

 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘… Bidt voor uw Kerk,  

waar steeds meer verdeeldheid is, waar het ware geloof onderdrukt wordt.  
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Bidt voor uw bisschoppen en uw priesters,  
die het niet zo nauw nemen met de trouw en de gehoorzaamheid  
aan de Kerk en de paus.  

Bidt veel voor hen.  
Zij moeten opnieuw voorbeeld worden van echt diep geloof.  
Zij moeten opnieuw de Kerk leiden  

in deze moeilijke tijd van duisternis en ongeloof.  
Zij moeten opnieuw  
het Evangelie verkondigen zonder ook maar één woord te veranderen,  
de geboden navolgen en doen navolgen,  
de mensen terugbrengen  

naar de Kerk,  
naar het ene, ware geloof,  
naar uw God, Die uw Schepper, uw Vader is.  

Bidt.  
  - Mijn kinderen! -  
Laat u niet afleiden door beproevingen, bekoringen of tegenslagen.  
Weest standvastig en geeft Mijn Zoon al die liefde waar Hij zo naar verlangt,  

maar zo weinig krijgt.  
Werkt allen samen mee met Mijn Moederlijk Hart  

om zo de Kerk en de wereld van de ondergang te redden’  
(31/12/2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Bid veel voor deze paus. 
Want zijn kruis is zwaar, zeer zwaar!’ 

(30/07/2003) 
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10 Toch mogen wij hoopvol blijven …       106 
11 Een gebed om regelmatig te bidden …       108 
 
PAUS            111 
1 Wat zegt de Heer Jezus over de paus in het algemeen?     114 
2 Wat zegt de Heer Jezus over paus Johannes Paulus II (1978-2005)?  118 
3 Wat zegt de Heer Jezus over paus Benedictus XVI (2005-2013)?   121 
4 Onze trouw aan de paus is de beste garantie  

voor onze trouw aan de Kerk en het katholiek geloof.   124 
5 Deze boodschappen en de paus.        127 
6 Wat verlangt de Heer van ons?       129  
 
Inhoud            131 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


