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 ‘EERHERSTEL VOOR HET LEED  

 
 DAT MIJ WORDT AANGEDAAN’  

 
 

 
 

 SAMENVATTING  
 

 ‘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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JMJP  

 
 SAMENVATTING  

 
 

VAN HET BOEK:  
 

‘EERHERSTEL VOOR HET LEED  
 DAT MIJ WORDT AANGEDAAN’  

‘Mijn kinderen, 
Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sommigen willen in een kort bestek de kern van deze boodschappen doorgeven 
aan mensen die er nog nooit van gehoord hebben.  
Anderen die het hele boek ‘Eerherstel voor het leed dat Mij wordt aangedaan’ 
met de chronologische volgorde van de boodschappen lezen, kunnen denken dat 
alle boodschappen voor hen bedoeld zijn. Zij komen dan onder de indruk van de 
zware eisen én haken af.  
Daarom deze samenvatting aan de hand van enkele boodschappen om u te 
helpen bij het lezen en begrijpen van deze boodschappen.  
Deze kernachtige selectie van enkele boodschappen wil u ook al uitnodigen om 
de stap te zetten naar het beleven van deze boodschappen.  
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 DE HEER HOUDT VAN ONS,  

ZIJN MENSEN, ZIJN KINDEREN  
 
 

De Heer Jezus zegt (1):  
‘Ik bemin iedere ziel,  
maar niet iedere ziel wil bemind worden, aanvaardt Mijn Liefde.  
En toch is dit het enige wat Ik wil!  
Mijn Liefde aan iedere ziel afzonderlijk geven  
én hen overstelpen met vele genaden, hen te helpen, hen te troosten,  
hen de weg te wijzen die naar de Vader leidt,  
hen te ontvangen in Mijn Huis én voor altijd eens samen te zijn,  

ieder op zijn plaats, die Ik heb uitgekozen.  
Dit is wat Ik verlang, Mijn kind!’ (03/05/2005).  
 
(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.  
 
 
‘Ik bemin u, Mijn kind!  
Ik geef Mij aan u - Mijn kind! - iedere dag, zolang als gij het wilt.  
Laat niets tussen Ons komen.  
Laten Wij samen blijven in Liefde’ ... (16/02/2006).  
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DE HEER WIL BEMIND WORDEN 

 
 

‘Mijn lijden houdt nooit op.  
Ieder moment van de dag word Ik ergens op deze wereld vernederd  
door een onwaardige Eucharistie  
zonder al het andere dat Mijn Heilig Hart zo zwaar doorboort.  
Ik lijd om al de gruwel die gebeurt op deze wereld.  
Maar Ik lijd nog het meest  
omdat men probeert Mij te ontkennen in het Eucharistisch Brood  
én velen zullen daarin slagen dat te doen geloven bij de mensen’ (07/01/2003).  
 
‘…  
De boodschappen moeten verspreid worden.  
Ik verlang naar liefde  
én dat velen hun harten openen voor de Woorden, Die Ik tot hen richt  
én Mijn Liefde beantwoorden met hun liefde’ (22/03/2006).  
 
‘… Ik verlang  
dat deze boodschappen, die Ik gegeven heb aan een eenvoudige ziel,  

de kerkelijke toestemming krijgen,  
dat deze boodschappen uitnodigingen zijn vanuit Mijn Barmhartige Liefde  

naar deze mensheid om hen allen te redden,  
dat men op Mijn uitnodiging ingaat.  
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  
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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).  
 
‘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).  
 
‘… 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.  

 
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.  
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).  
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WAT KUNNEN WIJ DOEN?  

 
 

‘Bemin Mij.  
Bemin Mij met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand’  
(17/10/2002)  

 
(1) De Heer houdt van ons. Hij is in ons hart.  
Wij kunnen tot Hem bidden van hart tot Hart.  
 
‘… 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’ ...  
(17/12/2002).  
 
(Wij kunnen terugkeren naar het gebed)  
‘Door de kracht van de Heilige Geest.  

Hoe zijt gij tot het gebed gekomen?  
Door uw wil tot bidden.  
Door de hulp die gij gevraagd hebt aan de Heilige Geest en aan uw Moeder.  
Zij heeft u geleid naar het gebedsleven.  
En Zij wil dat met al Haar kinderen doen, vooral met Haar priesters!  
Hen terugbrengen tot gebed,  
in diepe verbondenheid te leven met Mij en in Mij!’ … (20/12/2002).  
 
‘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.  

De onrust is groot bij de mensen.  
Mensen leven gejaagd, worden opgejaagd door de moderne maatschappij.  
Mensen kennen niet meer de rust, die Ík kan geven.  

Bidden is rustig bij Mij komen,  
Mij aankijken, Mij beminnen, Mij uw liefde geven, Mij uw zorgen geven.  

Ik ben Rust.  
Ik ben Liefde.  
Ik kan alle stormen bedaren.  
Waar blijven Mijn kinderen?  
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In het gebed en door het gebed krijgt men de rust.  
De rust van het innerlijk bidden in de stilte van uw hart!’ … (07/03/2003).  

 
‘… 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 zo veel voldoening!  

Blijf volhouden … 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.  
 
‘… Bidden is redding.  
Redding van de ziel, redding van Míjn Kerk, redding van de wereld!  
Het gebed is het krachtigste wapen tegen Mijn vijand  
én gij ziet aan het kwade in Mijn kerk, in deze wereld,  
hoe weinig er gebeden wordt’ ... (25/05/2006).  
 
 
(2) De Heer is in het tabernakel.  
Wij kunnen tijd vrij maken om Hem te aanbidden.  
 
‘Gij moet in de eerste plaats naar Mij kijken in het tabernakel’ … (24/02/2006).  
‘Het belangrijkste is te bidden bij Mij voor het tabernakel’ (11/11/2010).  
 
‘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).  
 
‘… 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  
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om iedere dag verder te doen!’ (07/03/2003).  
 
‘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’ …. 
(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. …  
Vergeet niet - Mijn kind! - Ik heb dit echt nodig: deze aanbidding’ (14/06/2003).  
 
 
(3) Wij kunnen ook eerherstel brengen voor de vele beledigingen,  
die de Heer in de Heilige Eucharistie worden aangedaan.  
 
‘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’(1) 
(01/2003).  
 
(1) 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 die wij verrichten een akte van eerherstel voor de beledigingen, die 
Hem worden aangedaan in de Heilige Eucharistie.  
 
 
(4) De Heer wil dat sommigen zich engageren als offerziel.  
 
‘Ik zoek martelaren (1),  
die zich tussen de wolven willen werpen om Mijn schapen te helpen redden  

 - maar zo weinig die zich aanbieden! -  
martelaren,  
die in stilte, in gebed, vasten en boete zich geven,  
afstand doen van wat deze wereld hen biedt,  
de vernederingen ondergaan omwille dat ze Mij onvoorwaardelijk navolgen,  
martelaren van deze tijd,  
die niet opgeven, die durven doorzetten.  
Dit is wat Ik nodig heb!’ (26/01/2004).  
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(1) Na de eerste tijd van het christendom, de tijd van de martelaren,  
werden de monniken beschouwd als de nieuwe martelaren van het christendom. 
In deze tijd kunnen wij de offerzielen, die zich totaal aan de Heer offeren, 
beschouwen als de martelaren van deze tijd.  
 
‘Dat hij zielen zoekt, offerzielen’ ... (29/06/2005).  
‘… Dat Ik zielen zoek die Mij willen vertroosten  
door eerherstel, door van hun tijd te geven om bij Mij te zijn’ … (17/06/2005).  
‘Ieder die het wil, kan een gelofte doen  
naar zijn keuze, naargelang de tijd die ze kunnen vrijmaken om bij Mij te zijn.  

Voor ieder zal het verschillend zijn.  
Voor de één: eens per week. Voor een ander: meerdere dagen.  

Maar wanneer men zich offert dit te doen, verlang Ik dan ook werkelijk  
om stand te houden,  
om niet op te geven,  
om niet toe te geven aan bekoringen, die talrijk zullen zijn’ ...  

(17/06/2005).  
 
‘… 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).  
 
‘… - Mijn kind én allen, die Mij liefhebben en die Mij willen helpen! -  
Bidt. Offert. Vast. Wijdt uw leven aan Mij, aan Mijn Moeder.  
Geeft uw leven voor de redding van Mijn Kerk, van Mijn priesters.  
Het is zo nodig!’ (03/01/2006).  
 
‘Offerziel zijn is men niet een paar uur per dag, maar ieder uur van de dag.  
Dat wil zeggen!  
Iedere stap, iedere daad dat gij verricht, ieder werk dat gij verricht:  
alles in vereniging met Mij én uit liefde voor Mij. … 
Vertrouw allen die u dierbaar zijn, toe aan Mijn Moeder  
én werk en leef voor Mij en met Mij’ (16/01/2007).  
 
‘… Keert terug naar de waarde van het gebed, naar het vasten, het offeren.  
Toont dat gij uw broeders en zusters bemint.  
Want allen zijn geschapen van één en dezelfde Vader.  
Alleen nog gebed, gebed en nog eens gebed is de redding van deze wereld!’ 
(21/07/2006).  
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 HOE REAGEER IK  

OP DEZE BOODSCHAPPEN?  
 
 

‘Ofwel verwerpt men Mijn boodschappen én keert men Mij de rug toe.  
Ofwel erkent men Mijn boodschappen én leeft men ernaar’ (05/06/2004).  
 
‘… 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).  
 
‘… Ik vraag u nogmaals!  
Verwerp deze boodschappen niet. …  
Zie de huidige toestand in deze wereld.  
Ik zeg u nogmaals!  
Alleen meer gebed, meer aanbidding kan u redden.  
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.  
Verwerp deze genade niet die Ik van u verlang.  
Volg niet uw weg, maar Míjn weg.  
Wacht niet tot morgen, maar begin vandaag.  
Meer gebed, gebed én nog eens gebed!  
Beleef deze boodschappen’ … (27/03/2009).  
 
‘… Ik ben hier klein begonnen met de kleinen …  
Wíe wil klein zijn én Mij volgen?  
Wíe wil nederig zijn én Mij helpen?’ (29/09/2005).  
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 INHOUD  

 
 

De Heer houdt van ons, Zijn mensen, Zijn kinderen.     04 
 
De Heer wil bemind worden.         05 
 
Wat kunnen wij doen?          07 
 
Hoe reageer ik op deze boodschappen?      11 
 
Inhoud.            12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tekening: Filip Coudron, Gits  

 
 
 
 
 
 
 
 


