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 ‘EERHERSTEL VOOR HET LEED  

 
 DAT MIJ WORDT AANGEDAAN’  

 
 

 
 

 INLEIDING  
 

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

 
 INLEIDING  

 
 

1 Al eeuwen richt God, Die Liefde is, Zich naar Zijn mensen opdat zij zich 
zouden keren naar Hem.  
 
1.1 Al in het Oude Verbond zond Hij profeten, die Zijn boodschappen moesten 
doorgeven.  
‘Gebeurt er ooit in een stad een ramp  
zonder dat Jahwe daar de hand in heeft?  
Zo ook doet de Heer, Jahwe, nooit iets  
zonder dat Hij Zijn besluit onthult aan Zijn dienaars, de profeten.  
De leeuw heeft gebruld:  
wie zou er niet vrezen?  
De Heer, Jahwe, heeft gesproken:  
wie zou er niet profeteren?’ (Amos 3, 6-8).  
 
1.2 Twee duizend jaar geleden heeft Hij Zijn veelgeliefde Zoon gezonden. Ook 
Hij was pure Liefde én Zijn boodschap was: bekeer u! Keer u naar de God, Die 
u geschapen heeft!  
‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij;  
bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap’ (Mc. 1, 15).  
 
Maar vele mensen wilden Hem niet aanvaarden. Zij konden niet geloven dat 
God zo van de mensen hield, dat Hij zo klein als een mens wilde worden.  
 
Daarom hebben zij Hem nog kleiner gemaakt door Hem te doen sterven tussen 
misdadigers aan een Kruis.  
 
Maar de Heer Jezus had Zich op de vooravond van Zijn dood reeds zo klein 
gemaakt dat Hij Zijn aanwezigheid doorheen de tijden verbond aan een stukje 
geconsacreerd Brood, toen Hij op het Laatste Avondmaal zei: ‘Dit is Mijn 
Lichaam, dat voor u gegeven wordt’ (Lc. 22, 19).  
 
1.3 In de loop van de geschiedenis van de Kerk is dit geloof in de aanwezigheid 
van de Heer in de Heilige Eucharistie gegroeid.  
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Maar in die twintig eeuwen van de Kerk heeft de Heer Jezus ook op 
verschillende tijdstippen zielen begenadigd om Zijn Liefde én Zijn wensen 
daaromtrent meer bekend te maken.  
 
Deze begenadigde zielen worden nu door de Kerk vereerd als heiligen. Denken 
wij maar aan de heilige Juliana van Cornillon, de heilige Margareta Maria 
Alacoque en de heilige zuster Faustina Kowalska.  
Ook de boodschappen die zij moesten doorgeven zijn door de Kerk als 
authentiek erkend en hebben zelfs hun plaats gekregen in het liturgisch leven 
van de Kerk. Denken wij maar aan het Feest van Sacramentsdag, het Feest van 
het Heilig Hart en de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.  
 
Uit deze voorbeelden blijkt reeds dat mensen van de Kerk in deze tijd niet 
kunnen doen alsof de Heer Jezus Zijn Kerk gesticht heeft en dan al twintig 
eeuwen niet meer is tussengekomen. Al meerdere keren heeft de Heer als 
Onzichtbaar Hoofd van de Kerk uitdrukkelijk ingegrepen via begenadigde zielen 
en boodschappen én niet alleen op het domein van de liturgie.  
 
2 In deze tijd, waarin velen de indruk geven dat God en het geloof dood zijn, 
blijft God op verschillende wijzen meerdere mensen aanspreken om Zijn Liefde 
bekend te maken én om de mensen op te roepen te leven zoals Hij wil.  
 
2.1 De verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw op meerdere plaatsen behoren tot 
de meest bekende wijzen waarop God in deze tijd mensen blijft aanspreken om 
zich te bekeren. Denken wij hier aan Lourdes, Fatima, Banneux, Beauraing …  
Ook al worden deze boodschappen door Onze-Lieve-Vrouw gegeven in een 
verschijning, toch moeten zij aan ons bekend gemaakt worden door mensen. Dit 
zijn de zieners en ziensters, die de eerste begenadigden van deze verschijningen 
zijn.  
 
2.2 Maar God werkt ook op minder spectaculaire wijze door begenadigde zielen 
een opdracht te geven die zijzelf moeten doorgeven. Denken wij hier aan 
Marguérite en don Stefano Gobbi, die respectievelijk aan de basis liggen van het 
Legioen van de Kleine Zielen en de Mariale Priesterbeweging.  
Ook al moesten zij zelf de boodschappen doorgeven, toch werden zij ook 
begeleid door een geestelijke leider.  
 
2.3 Uit de geschiedenis van de Kerk blijkt dat God de band tussen de 
begenadigde ziel en de geestelijke leider nog intenser kan maken. Dan wil God 
dat de begenadigde ziel verborgen blijft en dat de boodschappen die de 
begenadigde ziel krijgt door de geestelijke leider openbaar gemaakt worden.  
Denken wij hier aan de heilige Margareta Maria Alacoque, de heilige Catharina 
Labouré en de heilige zuster Faustina Kowalska.  
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Deze religieuzen leefden verborgen in een kloostergemeenschap. De 
begenadigingen van de Heer Jezus (voor Margareta Maria Alacoque, Faustina 
Kowalska) of van Onze-Lieve-Vrouw (voor Catharina Labouré) bleven ook 
verborgen voor de medezusters.  
 
Alleen de priester, die als geestelijke leider en biechtvader verbonden was aan 
de kloostergemeenschap, werd geconfronteerd met deze begenadigingen en 
boodschappen. Het was dan zijn taak om de boodschappen bekend te maken.  
 
Met het systeem van een duo bestaande uit een begenadigde ziel en een 
geestelijke leider, toont de Heer Jezus dat Hij met Zijn begenadigingen en 
uitzonderlijke tussenkomsten in de geschiedenis van de Kerk, de mensen van de 
Kerk niet buiten spel wil zetten. Integendeel! Hij wil juist dat zij zich nog meer 
inschakelen in Zijn plannen voor de redding van de Kerk en de wereld. 
Bovendien toont Hij daarmee aan dat iedereen in de Kerk een eigen rol heeft. 
Door het volbrengen van die eigen taak op de plaats waar Hij wil, draagt men bij 
tot de redding van de Kerk en de wereld. Het volbrengen van een nederige taak 
op een verborgen plaats door God gewild draagt meer bij tot de eer en glorie van 
God én de redding van de wereld, dan welke taak ook, die mensen op zich 
nemen ‘voor het oog van de mensen’ (Mt. 6, 1).  
 
2.4 Ook in deze tijd blijft God op verschillende wijzen meerdere mensen 
aanspreken.  
In de loop der jaren mocht ik meerdere van deze begenadigde zielen ontmoeten. 
Zij kregen op verschillende wijzen boodschappen of inzichten, die zij al dan niet 
moesten doorgeven.  
In de loop der jaren heb ik jammer genoeg ook ervaren dat niet iedereen die zich 
uitgeeft voor een begenadigde ziel met boodschappen, die naam waardig is. 
Voorzichtigheid blijft dus geboden!  
 
Bij één van deze begenadigde zielen, die aanvankelijk de boodschappen enkel 
aan mij moest doorgeven, werd ook ik meer betrokken doordat ik bijvoorbeeld 
de opdracht kreeg om meer momenten van aanbidding te organiseren 
(12/05/2003).  
 
Dat deze boodschappen meer waren dan privé-openbaringen voor een beperkte 
kring, werd heel duidelijk toen ik voor de eerste keer de opdracht kreeg naar de 
bisschop (van Brugge) te gaan om de wensen van de Heer aan hem bekend te 
maken (27/06/2003).  
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Dit werd nog duidelijker toen ik de opdracht kreeg om de boodschappen meer 
bekend te maken (04/07/2003) én nu zelfs om deze te bundelen en te 
verspreiden (15/06/2005).  
 
Doordat de Heer wil dat deze begenadigde ziel verborgen blijft (27/06/2003) en 
ik als geestelijke leider de boodschappen doorgeef, kan deze relatie gesitueerd 
worden binnen het systeem van een duo uit de derde wijze waarop God mensen 
inschakelt om Zijn plannen te realiseren (Zie Inleiding 2.3). Daardoor is 
duidelijk dat dit niet iets nieuws is in de geschiedenis van de Kerk. Daarmee is 
echter geenszins gezegd dat de begenadigde ziel of de geestelijke leider te 
vergelijken zijn met de heiligen die daar vermeld worden.  
 
3 Wat wil de Heer Jezus met deze boodschappen?  
 
3.1 Uiteindelijk wil Hij een keten van aanbidding over de hele wereld met het 
doel het kwaad in de wereld en in de Kerk aan banden te leggen.  
 
Deze keten van aanbidding zal bestaan uit vele kleine schakels. Elke schakel zal 
bestaan uit enkele mensen die zich engageren om regelmatig samen te komen 
om de Eucharistische Heer in stilte te aanbidden én van Hem te houden.  
Dit zal gebeuren in aanwezigheid van een priester, die daar niet alleen in stilte 
bidt, maar ook beschikbaar is om biecht te horen en geestelijke leiding te geven.  
 
Met deze keten van aanbidding wil de Heer allereerst Zijn priesters redden opdat 
zij weer hun taak in dienst van de Heer binnen Zijn Kerk zouden ter harte 
nemen. Zo kan heel deze Kerk samen met Haar Heer een lichtend teken van 
hoop zijn voor de redding van de wereld.  
 
Door deze keten van aanbidding zal de Heer opnieuw het centrum van Zijn Kerk 
worden. Dan zal Hij in het tabernakel in elke kerk opnieuw de ereplaats krijgen 
én er aanbeden en bemind worden. Dan zal Hij in het leven van ieder die zich 
aan Hem heeft toegewijd de centrale plaats krijgen zodat zij dag en nacht met 
Hem verbonden leven.  
 
3.2 In deze tijd zoekt de Heer nu eerst offerzielen.  
 
3.2.1 De Heer Jezus zoekt mensen die bereid zijn elke week een deel van hun 
tijd door te brengen bij Hem, de Eucharistische Heer verborgen aanwezig 
in het tabernakel. Hij zoekt offerzielen die Hem in een kerk of kapel willen 
troosten in al Zijn eenzaamheid én eerherstel brengen voor de vele beledigingen 
die Hem in de Heilige Eucharistie worden aangedaan. Hij zoekt offerzielen die 
bereid zijn om van Hem te houden in een tijd waar velen van Zijn toegewijden 
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dit niet meer doen. Deze offerzielen moeten beseffen dat zij daar bij de 
Eucharistische Heer in deze tijd meestal alleen zullen zijn.  
 
Het is niet belangrijk om met veel offerzielen te zijn, noch om te weten wie zich 
geëngageerd heeft als offerziel. De Heer heeft deze kleine groep van her en der 
levende offerzielen nodig om Hem te helpen Zijn leed te dragen en om 
uiteindelijk te komen tot een keten van aanbidding, die zal leiden tot de 
overwinning van het kwaad.  
 
3.2.2 Het is een grote genade zich te kunnen engageren als offerziel.  
 
Allereerst voor zichzelf!  
Door elke week tijd vrij te maken voor de Eucharistische Heer, worden 
offerzielen ook meer en meer opgenomen in Zijn Liefde. Zij vinden steeds meer 
de rust en de vrede van de Heer Jezus in hun hart en in hun leven. Én dit alleen 
reeds is een grote genade in een wereld vol onrust en onvrede.  
 
Iedere offerziel is ook een bron van genade voor de anderen.  
In deze boodschappen verlangt de Heer heel uitdrukkelijk dat offerzielen bidden 
voor de bekering van de priesters.  
Als offerzielen bidden en leven voor de bekering en de redding van de priesters, 
dan zal de Heer, Die al onze verlangens in verband met allen die ons nauw aan 
het hart liggen kent, deze ook graag verhoren in de mate zij de bekering en de 
redding van allen die ons dierbaar zijn tot doel hebben.  
Als mensen immers bidden voor de intenties van de Heer, dan zorgt Hij voor 
hun intenties. Dit is een algemene wet in het geestelijk leven, die de Heer Jezus 
aan de heilige Catharina van Siena als volgt verwoordde: ‘Denk aan Mij én Ik 
zal aan u denken’.  
Bovendien laat de Heer Zich nooit overtreffen in goedheid. Hoe meer de mensen 
zich aan Hem geven, des te meer zal Hij hen en hun dierbaren overladen met 
geestelijke gaven.  
Als offerzielen werken voor de bekering en de redding van de priesters, dan zal 
de Heer graag werken aan de bekering en de redding van allen die ons dierbaar 
zijn.  
 
Het is ook goed te beseffen dat offerzielen die zich totaal engageren voor de 
redding van de priesters, niet alleen een bron van genade zijn voor de mensen 
rondom hen, maar ook voor de redding van de Kerk en de wereld.  
Door intens verbonden te leven met de Eucharistische Heer en te bidden voor de 
bekering van de priesters, schakelen wij als offerzielen ons in in het grote Plan 
van God. Door intens verbonden te leven met de Eucharistische Heer én steeds 
meer te doen wat Hij van ons verlangt, werken wij mee aan de triomf van het 
Eucharistisch Hart van Jezus, die zal samenvallen met de triomf van het 
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Onbevlekt Hart van Zijn en onze Moeder Maria. Onze-Lieve-Vrouw heeft de 
triomf van Haar Onbevlekt Hart voorspeld tijdens Haar verschijningen in Fatima 
in 1917. Deze triomf van het Eucharistisch Hart én van het Onbevlekt Hart zal 
ook een nieuwe lente betekenen voor de Kerk, Die in deze tijd zwaar beproefd 
wordt. Juist op deze domeinen van het geloof in de Heilige Eucharistie en de 
verering van de Allerheiligste Maagd Maria wordt de Kerk in deze tijd van 
binnen uit heel sterk aangevallen, terwijl dit toch twee pijlers zijn waarop het 
levendig en terzelfder tijd innerlijk, diep geworteld geloof van de Katholieke 
Kerk gebouwd is.  
 
3.3 Wat verlangt de Heer concreet van deze offerzielen?  
 
3.3.1 De Heer verlangt dat een offerziel een belofte doet tegenover Hem om 
wekelijks een tijd bij Hem door te brengen in een kerk of kapel.  
 
Iedereen die het wil kan zo’n belofte doen.  
 
Wat een offerziel belooft aan de Heer hangt af van de tijd die men kan 
vrijmaken om bij de Eucharistische Heer te zijn. Voor ieder zal het 
verschillend zijn. Voor de één eens per week, voor een ander meerdere dagen.  
 
Wanneer een offerziel een belofte doet aan de Heer om een bepaalde tijd bij 
Hem door te brengen, dan verlangt de Heer dat wij dit ook werkelijk doen. 
Anders beledigen wij Hem nog meer!  
Als wij echt niet kunnen aanwezig zijn op de afgesproken tijd (dag en uur), dan 
moeten wij al het mogelijke doen om op een ander moment (een andere dag en 
een ander uur) de beloofde tijd bij de Heer door te brengen.  
 
Wat een offerziel belooft aan de Heer hangt dan ook af van onze liefde voor 
de Eucharistische Heer.  
Enkel een steeds groeiende liefde voor de Heer kan offerzielen helpen om trouw 
te blijven aan het beloofde engagement, om stand te houden, om het niet op te 
geven, om niet toe te geven aan de vele bekoringen.  
Hoe groter onze liefde voor de Eucharistische Heer is, hoe meer wij als 
offerzielen zullen aankunnen. Hoe inniger onze liefde voor de Eucharistische 
Heer zal worden, hoe meer de Heer kan vragen aan ons, mag verlangen van ons.  
 
Zich engageren als offerziel is geen gemakkelijke opgave. Maar wij moeten 
beseffen dat de Kerk en deze wereld alleen maar zo kunnen gered worden door 
altijd maar opnieuw in grote trouw te kiezen voor God. Nu zinken de mensen 
steeds dieper weg in de zonde, doordat zij zo gemakkelijk ontrouw worden aan 
wat zij God beloofd hebben én Hem bovendien in alles buitensluiten!  
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Wij moeten bovendien beseffen dat de machtigen der aarde deze wereld niet 
zullen redden, wat zij ook denken of zeggen. Zij zullen de problemen van deze 
wereld niet oplossen met wapengeweld zoals het nu meestal gebeurt, noch door 
de kracht van het ‘menselijk’ woord (zeggen, bespreken, uitpraten) zoals 
sommigen denken.  
 
Alleen door gebed en vasten, offer, boete en eerherstel kan deze wereld gered 
worden. Dit zijn de geestelijke wapens waarmee wij moeten strijden om het 
Onbevlekt Hart van Maria te laten zegevieren samen met het Eucharistisch Hart 
van Jezus. Door deze geestelijke wapens te gebruiken maken wij duidelijk dat 
wij meer vertrouwen op de Heer Jezus, de enige Redder van de wereld, én Zijn 
Moeder Maria. Want Zij alleen kunnen de harten van binnen uit raken en neigen 
tot bekering.  
 
3.3.2 De Heer Jezus verlangt dat een offerziel steeds meer een leven leidt van 
verbondenheid met de Eucharistische Heer.  
 
De Heer Jezus is eenzaam in de tabernakels in de kerken, maar Hij is ook 
eenzaam in de harten van de mensen.  
Offerzielen zijn dan ook geroepen om de Heer te troosten in Zijn eenzaamheid 
in de kerken, maar ook in de eenzaamheid van de harten, allereerst in hun eigen 
hart.  
 
Het troosten van de Heer ligt in de lijn van het Evangelie.  
De Heer Jezus roept Zijn leerlingen op om altijd te bidden (Lc. 18, 1). 
Christenen zijn geroepen om altijd te bidden (Kol. 4, 2). Dit wil zeggen om 
altijd verbonden te leven met de Hemel (de Heer Jezus, Onze-Lieve-Vrouw, …).  
 
Offerzielen zijn geëngageerde christenen die ook in hun dagelijkse bezigheden 
met de Heer verbonden leven en al hun doen en laten offeren. Daarvoor 
heeft de Heer zelfs een speciaal gebed gegeven.  

‘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)  

 
Door dit gebed van toewijding en eerherstel regelmatig te bidden, maken wij als 
offerziel elk gebed, elk moment van de dag en elke activiteit tot een akte van 
eerherstel voor de beledigingen die de Eucharistische Christus worden 
aangedaan.  
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Als waarachtige offerzielen zullen wij ernaar streven om steeds meer met de 
Eucharistische Heer liefdevol verbonden te leven door Hem onze tijd en 
woorden van liefde te geven, maar ook door steeds meer te offeren van wat de 
wereld ons aanbiedt als noodzakelijk voor het geluk.  
 
3.4 Zoals het systeem van de boodschappen via een duo niet nieuw is, zo is ook 
het systeem van offerzielen niet nieuw.  
 
Al heel de geschiedenis van de Kerk zijn er mensen geweest die baden en 
offerden voor anderen.  
 
3.4.1 De oude profetes Hanna, die in de kleine Jezus de ‘Bevrijder van het 
Joodse volk’ zag, kunnen wij reeds beschouwen als een echte offerziel, die ons 
nog altijd kan inspireren. De evangelist Lucas vat immers haar leven als volgt 
samen: ‘Ze verbleef voortdurend in de tempel en diende God dag en nacht door 
vasten en gebed’ (Lc. 2, 37).  
 
3.4.2 Talrijke kloosterorden zijn in de loop van de geschiedenis van de Kerk 
ontstaan om te bidden en te offeren voor de priesters. Denken wij hier aan de 
‘Dienstmaagden van de Zaligmaker’ in ons eigen bisdom Brugge.  
Andere kloosterorden ontstonden om met hun leven van gebed en offer 
eerherstel te brengen voor de beledigingen die de Heer Jezus in Zijn Heilige 
Eucharistie worden aangedaan. Denken wij hier aan de Benedictinessen van het 
Heilig Sacrament.  
 
3.4.3 In een brief van 12 maart 1913 schrijft ook Pater Pio aan zijn geestelijke 
leider, pater Agostino, over offerzielen (Pater Pio van Pietrelcina, Brieven. 
Briefwisseling met zijn geestelijke leiders, blz. 180-181).  
 
Pater Pio beschrijft eerst een intense ervaring met de Heer Jezus. Hij ziet de 
Heer wenen. Deze beklaagt Zich bij Pater Pio over de mensen, die Zijn Liefde 
met zo weinig liefde beantwoorden. Zij laten Hem in de kerken alleen achter. Zij 
zijn niet bezorgd om Zijn Liefdessacrament. Zijn kerken worden gebruikt voor 
toneel en amusement. De priesters doen alsof zij de Heer Jezus niet kennen en 
verraden Hem met heiligschennende communies.  
 
En dan vraagt de Heer Jezus aan Pater Pio: ‘Mijn zoon, Ik heb slachtoffers nodig 
om de gerechte en goddelijke toorn van Mijn Vader te bedaren; vernieuw Mij 
het offer van geheel jezelf en doe het zonder enig voorbehoud’.  
 
De Heer Jezus wil hier offerzielen, mensen die zich totaal willen offeren  
zonder enig voorbehoud. En Hij vraagt dat Pater Pio zich totaal zou geven.  
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Het antwoord van Pater Pio is heel duidelijk en hij deelt het dan ook mee aan 
zijn geestelijke leider in dezelfde brief: ‘Ik heb Hem het offer van mijn leven 
opnieuw opgedragen’.  
 
Omdat de Heer Jezus meerdere offerzielen zoekt, vraagt Pater Pio aan zijn 
geestelijke leider: ‘Als het u lukt, zoek zielen, die zich opofferen aan de Heer  
als slachtoffers voor de zondaren. Jezus zal hen helpen’.  
 
Met deze door de Kerk goedgekeurde brief van een Heilige krijgen wij een 
inzicht in wat 100 jaar geleden gebeurde en nu opnieuw gebeurt.  
De Heer Jezus vraagt aan een begenadigde ziel om offerzielen.  
De begenadigde ziel engageert zich.  
De geestelijke leider moet offerzielen zoeken.  
 
Daardoor is duidelijk dat ook het systeem van offerzielen én plaatsvervangend 
bidden en offeren helemaal in de lijn ligt van de traditie van de Katholieke Kerk.  
 
4 Omdat de Heer ook in deze tijd offerzielen zoekt, wil Hij dat Zijn 
boodschappen gebundeld en verspreid worden.  
 
De Heer Jezus wil dat deze boodschappen verspreid worden via deze 
eenvoudige bundel.  
Daardoor verwijzen niet alleen de inhoud maar ook de eenvoudige uiterlijke 
vorm naar de Heilige Eucharistie.  
 
In elke geconsacreerde Heilige Hostie is de Zoon van God met al Zijn kracht en 
Liefde aanwezig. Hoe eenvoudig de Heilige Hostie ook is, de Heer is er 
aanwezig met al Zijn kracht en Liefde. De kracht zit dus helemaal niet in de 
dikte of de grootte van de Heilige Hostie zoals sommigen de indruk geven.  
 
Ook de kracht van deze gebundelde boodschappen zit niet in de uiterlijke 
vormgeving van een luxueuze uitgave, maar in de boodschappen zelf. Zij zijn 
zeer eenvoudig omdat zij komen van God, Die eenvoudig is in Zijn Liefde voor 
de mensen. Deze boodschappen zijn zeer eenvoudig omdat zij dan ook bedoeld 
zijn voor mensen, die zich nederig en klein willen opstellen tegenover die Liefde 
van God, tegenover de Eucharistische Heer. Zij willen dit bovendien doen 
binnen de Kerk en in de lijn van de traditie van de Katholieke Kerk.  
 
De eenvoud van inhoud en vormgeving, van oorsprong en doel belichten de 
waarachtigheid van deze boodschappen. Want eenvoud blijft nog altijd een 
kenmerk én de kracht van de Waarheid.  
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5 De Heer wil eveneens dat de begenadigde ziel die deze boodschappen ontving, 
verborgen blijft.  
 
Vragen daaromtrent zullen dan ook niet beantwoord worden.  
Een zicht op de bedoeling van de Heer met deze ‘verborgen bron’ kan ons wel 
helpen om deze boodschappen op de meest doeltreffende manier te lezen.  
 
5.1 De Heer Zelf noemt deze begenadigde ziel ‘de bron’.  
 
Zoals het water opborrelt uit een bron, zo borrelen de boodschappen op wanneer 
en zoals de Heer het wil.  
De begenadigde ziel kan deze boodschappen en de daarbij horende 
begenadigingen niet zelf verzinnen of opwekken.  
De taak van de bron is deze boodschappen door te geven aan de geestelijke 
leider, zoals een postbode brieven doorgeeft aan de mensen voor wie deze 
brieven bedoeld zijn. Zoals het niet de taak is van de postbode om een oordeel te 
vellen over de inhoud van de brieven, zo is dit ook niet de taak van de bron.  
 
5.2 De Heer wil dat de bron verborgen blijft.  
 
Deze verborgen bron is niet meer dan iemand anders.  
Het is niet omdat iemand visioenen, boodschappen of inzichten krijgt, dat deze 
mens beter is dan anderen. Integendeel! Deze begenadigingen zijn even zo vele 
uitnodigingen om steeds meer te beantwoorden aan wat de Heer wil.  
 
5.2.1 De Heer heeft iemand nodig die met Hem meelijdt en Hem troost, die bidt 
en vast, offert en eerherstel brengt voor de vele beledigingen die Hem worden 
aangedaan.  
 
Maar dit verlangt Hij van iedere offerziel.  
De Heer heeft ieder van ons nodig. In deze harteloze en liefdeloze wereld heeft 
Hij ons hart en onze liefde nodig. Hij wil bij ons zijn. Hij wil getroost worden 
door onze woorden van liefde en dankbaarheid, door de offers die wij brengen 
en de eerherstellende daden die wij verrichten.  
 
5.2.2 De Heer heeft ook iemand nodig om Zijn boodschappen en oproepen tot 
bekering door te geven.  
 
De Heer verlangt van ieder die deze boodschappen leest of zich engageert als 
offerziel, dat wij deze boodschappen lezen met een open en ontvankelijk hart 
alsof Hij tot ieder van ons persoonlijk spreekt van Hart tot hart.  
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De Heer verlangt dat wij deze boodschappen niet alleen lezen als boodschappen 
tot ons gesproken, maar dat wij ook ons leven ernaar richten. In de mate wij ons 
bekeren, in die mate kan de Heer Zich thuis voelen in ons hart én er de rust en 
vertroosting vinden waarnaar Hij zo verlangt.  
In de mate wij die boodschappen beluisteren en beleven én daardoor onze liefde 
voor de Heer groter wordt, kunnen wij zelfs zeggen dat deze boodschappen 
meer tot ons dan tot de bron gericht zijn.  
 
De taal die de Heer gebruikt in deze boodschappen is de eenvoudige taal van 
Zijn Liefde. Hij houdt van ons en wil ook door ons bemind worden. Én Hij wil 
dat dit begrepen wordt zelfs door de kleine en eenvoudige mensen. Want zij 
kunnen gemakkelijk begrijpen dat een Almachtige God onze liefde nodig heeft.  
 
In de mate dat wij ons bekeren en die boodschappen beleven, zullen wij ook 
steeds meer streven om te behoren tot die eenvoudige mensen, die zich niet beter 
wanen dan de anderen. Als offerzielen zullen wij ernaar verlangen om ons klein 
te maken tegenover die oneindige God van Liefde. In de mate wij ons klein 
maken tegenover God, zal het voor ons ook gemakkelijker zijn om ons niet te 
verheffen boven de anderen.  
 
5.2.3 De bron is verborgen.  
De geestelijke leider is er om de boodschappen bekend te maken, door te geven 
en op te roepen ernaar te leven.  
 
Ook wij als offerzielen zijn geroepen om een verborgen leven te leiden. Indien 
ieder van ons - zoals de bron - boodschappen zou krijgen en die zelf zou 
doorgeven, dan zouden wij nog weinig met rust gelaten worden. Dan zouden wij 
nauwelijks nog een gebedsleven kunnen leiden. En de Heer wil nu juist getroost 
worden door onze innige en langdurige verbondenheid met Hem.  
 
Het is dus niet belangrijk te weten wie de bron is. Maar het is wel belangrijk om 
als offerziel een steeds meer verborgen leven te leiden om alle aandacht aan de 
Heer te kunnen geven.  
Tijdens het noviciaat in het strenge Kapucijner klooster van Morcone verbleef 
de jonge Francesco Forgione in cel 28. Boven de deur hing een bord met een 
vers uit de brief van Paulus aan de christenen van Kolosse (3, 3): ‘Gij zijt 
immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God’ (De Stem 
van Pater Pio 8(2001)5, blz. 4-5).  
In de mate wij ernaar streven door onze manier van leven met de apostel Paulus 
te zeggen ‘ons leven is nu met Christus verborgen in God’, zijn wij op weg 
waarachtige offerzielen te worden. Maar wij moeten ook wel beseffen dat zo’n 
verborgen leven leiden in deze tijd haaks staat op wat de wereld aanprijst in deze 
tijd.  
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5.3 Noch de bron, noch de geestelijke leider én de uitgever van deze bundel 
hebben de bedoeling in te gaan tegen de leer en de traditie van de Katholieke 
Kerk. In de mate van het mogelijke werden deze boodschappen daarop dan ook 
onderzocht.  
 
6 Niet alle boodschappen werden hier bijeengebracht.  
 
De persoonlijke boodschappen die gegeven werden naar aanleiding van een 
concrete situatie of vraag, zijn niet in deze bundel opgenomen.  
Dit geldt ook voor alle boodschappen die de bron zouden kunnen bekend 
maken.  
Ook de boodschappen die de geestelijke leider moest doorgeven aan derden, zijn 
niet opgenomen in de mate zij de privacy of het biechtgeheim zouden kunnen 
schenden.  
 
7 Mogen deze boodschappen hun doel bereiken!  
 
Dat zij voor vele verborgen vrienden van de Eucharistische Heer een 
uitnodiging zijn om nog meer van Hem te houden.  
Want Hij verlangt in deze tijd naar onze woorden van troost en liefde om Zijn 
afschuwelijk lijden te helpen dragen.  
 
Dat zij velen aanspreken om zich te engageren als offerziel.  
Vele kleine en nederige offerzielen her en der verspreid vormen een kring van 
liefde en eerherstel rond de Eucharistische Heer én doorbreken de verlatenheid 
en het ongeloof die Hem nu omringen.  
 
Mogen deze boodschappen ons ervan bewust maken dat de Heer Zelf dit alles 
wil.  
Hij Zelf wil dit eerherstel.  
Hij wil dat wij niet talmen, maar het beschouwen als een dringende opdracht.  
Hij wil dat wij dit alles beschouwen als Zijn Werk én vertrouwen op Zijn 
bescherming.  
 
Mogen deze boodschappen ons helpen om trouw te blijven op de weg van het 
gebed en het offer, de boete en het vasten.  
 
Mogen deze boodschappen helpen om deze Woorden van de Heer ondanks alles 
te beschouwen als een bemoedigende boodschap voor deze tijd.  
Deze boodschappen dienen niet om ons blind te staren op het negatieve van deze 
tijd, noch op de rampen waarmee soms gedreigd wordt. Deze boodschappen 
willen dat wij ons keren naar de Heer, Die ook nu zegt:  
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‘Als men denkt dat Ik deze wereld in de steek laat, zeg Ik u:  
Ik ben nog nooit zo dicht geweest.  
Daarom zeg Ik u nogmaals!  
Wat Ik 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.  
Heb moed.  

 - Mijn kind! -  
Ik bemin u.  
Ik bemin al Mijn kinderen.  
Daarom wil Ik u helpen, wil Ik u redden, wil Ik u allen bij Mij hebben’ 
(29/06/2005).  
 
8 Dankbaar dat wij met de Heer Jezus en Zijn Moeder mogen meewerken, laten 
wij nu de Heer Zelf aan het woord in Zijn boodschappen, die chronologisch 
worden weergegeven.  
 
Mocht dit alles bijdragen opdat de Kerk steeds meer zou leven vanuit de 
Eucharistie én ‘Haar blik voortdurend gericht houden op de Heer Die in het 
Sacrament van het Altaar aanwezig is’ (Ecclesia de Eucharistia 1).  
 
Daarmee ligt deze bundel helemaal in de lijn van wat paus Johannes Paulus II 
verwachtte van de Kerk in het derde millennium, zoals hij dat verwoordt in zijn 
encycliek ‘Ecclesia de Eucharistia’.  
‘Ik zou deze eucharistische verwondering opnieuw willen opwekken met de 
voorliggende encycliek … Christus beschouwen betekent in staat zijn Hem te 
herkennen waar Hij Zich laat zien in de talloze vormen van Zijn aanwezigheid, 
maar bovenal in het levende Sacrament van Zijn Lichaam en Zijn Bloed. De 
Kerk leeft van Christus in de Eucharistie; door Hem wordt Zij gevoed en door 
Hem wordt Zij verlicht’ (Ecclesia de Eucharistia 6).  
 
Sacramentsdag 2008.  
 
Wilfried Tant pr.  
Koolskampstraat 24  
8830 Gits  
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JMJP  

 
 INHOUD  

 
 

God richt Zich al eeuwen tot de mensen.       02 
 
God spreekt ook in deze tijd mensen aan.       03 
 
Wat wil de Heer Jezus met deze boodschappen?      05 
 
Om offerzielen te vinden, moeten deze boodschappen verspreid worden. 10 
 
Waarom een verborgen bron?         11 
 
Welke boodschappen zijn hier bijeengebracht?      13 
 
Mogen deze boodschappen hun doel bereiken in eigen leven!    13 
 
Mogen deze boodschappen hun doel bereiken in de Kerk!    14 
 
Inhoud.            15 

 
 
 
 
 
 

 Tekening: Filip Coudron, Gits  

 
 
 
 
 


