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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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HOE OMGAAN MET 
ZIEKTES, RAMPEN, 

TEGENSLAGEN? 
 
 

 
 

‘Ik kom met rampen.  
Ik kom met natuurgeweld. 

Maar niemand die beseft  
dat het van Mij komt! 

Ze erkennen Mijn macht niet.’ 
(23/10/2002) 
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‘Hoe meer men zich van Mij verwijdert, 
hoe meer macht het kwade heeft!’ 

(06/09/2004) 

 
 
 
 
 

‘Bidt. - Mijn kinderen! – 
Bidt. - Priesters en religieuzen! - 

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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JMJP 
 

 
HOE OMGAAN MET ZIEKTES, 

RAMPEN, TEGENSLAGEN?   
 
 

1 IS DE CORONACRISIS EEN BOODSCHAP?  
 
De algemene boodschappen voor de priesters of voor de offerzielen zijn 
beëindigd (Zie nota bij 2011).  
In dit jaar van de coronacrisis (2020) zijn er ook geen persoonlijke 
boodschappen geweest. Maar uit de boodschappen van de vorige jaren blijkt dat 
ziekten, rampen en tegenslagen ook een boodschap hebben. Zij zijn een teken 
van een wereld waar God steeds meer buiten gesloten wordt. Zij zijn een oproep 
tot elke mens om zich te bekeren.  
 
De Heer Jezus zegt (1):  
‘… De wereld is vol van haat, van egoïsme, van bedrog, van zedeloosheid.  
De gruwel en het geweld nemen toe.  
De tekenen, die Ik over deze wereld zend om mensen wakker te schudden,  

zien ze niet of willen ze niet zien.’ … (01/07/2003) 
 
(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.  

 
‘Gíj ziet de tekens, 

die Ik geef aan de wereld. 
Het geweld neemt toe, het natuurgeweld.’ 

(07/07/2005) 
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2 BOODSCHAPPEN NAAR AANLEIDING VAN ANDERE RAMPEN.  
 
2.1 NAAR AANLEIDING VAN DE TSUNAMI VAN 26/12/2004:  
  
‘Dit was maar een voorproefje.  
Er zullen nog veel ergere dingen gebeuren. Lees de Apocalyps.  
De voorzegde profetieën zullen waarheid worden,  
ook al worden ze door zo velen verworpen.  

Mijn Woord, Mijn Wet, Mijn Wil!  
Alles zal gebeuren - Mijn kind! - zoals voorspeld is.  
Maar wees niet bedroefd. Laat geen onrust uw hart verstoren.  
Ik heb dit hart zo nodig, díe vertroosting, die gíj zijt én die Ik zo weinig nog 
vind bij Mijn toegewijden, Mijn uitverkorenen.’  (28/02/2005) 

 
2.2 NAAR AANLEIDING VAN DE AANSLAGEN IN LONDON OP 
07/07/2005:  
 
‘Bekeert u. Offert. Bidt. Vast. Doet boete. Keert u af van de zonde.  
Opent uw harten voor Mijn Liefde. Luistert naar Mijn Woord.  
Volgt Mijn raad op.  
Nogmaals! Bekeert u. Uw ziel is in gevaar.  
Verlaat de wereld van de zonde, het genot, het egoïsme, de hoogmoed.  
Richt uw blikken op Mij, op Mijn Moeder.  

Wij staan klaar met open armen om u op te vangen, u te helpen.  
Het is een wereld vol bedrog - waarin gij leeft! -  

die uw ziel vernietigt, zo gij niet tot inkeer komt.  
Ik richt Mij tot al Mijn kinderen! Maar hoe velen willen gered worden?  

Hoe velen willen die eeuwige Liefde verkrijgen?  
Hoe velen willen Mij - uw God! - beminnen, Mijn weg volgen?’ (06/07/2005: 
dag vóór de aanslagen in London)  

 
‘… - Mijn kind! - Gíj ziet de tekens, die Ik geef aan de wereld.  
Het geweld neemt toe, het natuurgeweld.  

 - Mijn kind! - De geleerden zoeken voor alles een uitleg.  
Er is maar één uitleg: bekeert u.  
Ik heb alles in de hand. Ik leid alles. En zolang men niet luistert, zich niet 
bekeert, … zullen de gevolgen nog erger worden!’  
(07/07/2005: dag van de aanslagen in London)  

 
2.3 NAAR AANLEIDING VAN OVERSTROPMINGEN IN MIDDEN – EN 
OOST EUROPA IN 2005:  
 
‘Het is een vernietigende kracht,  

die uiteindelijk zal leiden tot de bekering van deze wereld.  
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En dit is nog maar het begin.  
Men beseft nog altijd niet dat Ik alles in de hand houd,  

dat Ik de macht heb over water, wind en vuur.  
Maar eens zal men dit beseffen.  

 - Mijn kind! -  
Maar hoe velen zullen dan al niet verloren zijn?  
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.  
Ik blijf vragen. Ik blijf smeken. Ik blijf geduldig. Maar hoelang nog?  
Waarom wil men Mij niet helpen  

met de redding van Mijn kinderen, van Mijn Kerk?  
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.  
Mijn rekenschap zal zwaar zijn. Want Ík heb gesmeekt en blijf smeken.  
Men kan niet zeggen: “Wij wisten het niet”. De tekenen zijn groot genoeg.’ …  
(23/08/2005) 

 
2.4 NAAR AANLEIDING VAN MOEILIJKHEDEN IN EIGEN LEVEN:  
 
‘Ik grijp in in een mensenleven opdat men zou terugkeren naar Mij,  
maar de meesten keren Mij nog meer de rug toe.  
Ik doe het niet graag, maar het is noodzakelijk voor hun ziel.  
Maar men heeft geen besef meer dat men een ziel heeft,  
dat Ik alles weet, alles ken: hun gedachten, hun woorden, hun daden.  
Tegenslagen, ziektes, beproevingen: het is om aan hun ziel te denken, om zich te 
bekeren, omdat Ik hen bemin en hen wil redden.  
Maar de meesten willen het niet en zijn diep ongelukkig en kennen geen vrede.’ 
(27/10/2010) 

 
2.5 NAAR AANLEIDING VAN DE SITUATIE IN DE WERELD:  
 
‘Deze wereld is één grote modderpoel geworden van zonde.  
Het is als een moeras, waarin men steeds verder wegdrijft. En velen hebben 
niets om zich vast te grijpen én zich terug te trekken naar de vaste grond.  
Dit is het nu waarin vele mensen in leven - in het moeras van de zonde! -  
én kunnen niet meer terug, omdat zo weinig nog die reddende hand zijn om hen 
terug te brengen.  
Men leeft nu in het oppervlakkige.  
Men heeft geen vaste grond meer waarop men staat.  
Velen leven in een hopeloze situatie én vinden niet meer de weg,  
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die naar het vaste leidt, die hen helpt te redden uit het moeras,  
die hen helpt zich te bevrijden van de modder die aan hen kleeft.  

Waar zijn Mijn toegewijden, die spreken over Mijn Barmhartigheid,  
over Mijn Liefde, over de redding van hun zielen?  

Waar zijn Mijn kloosterlingen, die bidden voor de redding van deze wereld,  
voor de redding van zij, die vergaan in het moeras?  

Hoeveel zullen in het moeras blijven, die hadden kunnen gered worden?’ 
(15/03/2005) 

 
‘… Ik lijd omwille van de ondankbaarheid van deze mensheid.  
Hoe meer Ik hen gegeven heb,  
hoe meer ze Mij verwijderd hebben uit hun leven.  
Hun rijkdom - hun genoegens, waar ze zoveel behagen in scheppen! -  

zal eens hun ondergang zijn.  
Deze mensheid staat op het punt zichzelf te vernietigen.  
Een kleine vonk kan een heel vat doen springen. Dit is wat nu gebeurt!  
Men heeft niet veel nodig om geweld te gebruiken tegen een mensheid.  

Een mensheid die geschapen is  
om te leven in liefde, in eenheid, in verdraagzaamheid!  

Waar is de Liefde?  
Ik kijk vanaf Mijn Kruis steeds opnieuw naar deze mensheid  
en Ik zie het kwade, de duisternis in zo vele harten.  
Ik zie de haat - de wrok! - die meer en meer de bovenhand krijgt  

in plaats van liefde, vrede en verzoening.  
Kan Ik hen nog redden - Mijn kind! - wil Ik hen nog redden?  
Ja - Mijn kind! - Ik wil het nog altijd.  

Omdat Ik Liefde ben! Omdat Ik niet kan haten zoals zij doen!  
Omdat Ik kan vergeven, als men Mij kwetst en beledigt!  
Omdat Ik barmhartig ben!  

En steeds opnieuw vraag Ik aan Mijn Vader:  
“Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”  

Maar hoelang nog zal Ik de arm van Mijn Vader kunnen tegenhouden?  
Samen met Mijn Moeder, Die blijft smeken bij Mijn Vader  

voor deze mensheid, voor al Haar kinderen!’ … (21/07/2006) 

 
‘De gehele maatschappij is ontwricht door de seksualiteit en genotzucht. Dat 
noemen ze liefde. O, mijn kinderen, wat zijn jullie diep gevallen.  
Alles kan, alles mag, maar niets is minder waar.  
En dan nog te zeggen dat zoveel van Mijn toegewijden daar achter staan. 
Waarom?  
Is het om hun respect te verliezen ten aanzien van de mensen?  
Waar is hun geloof in Mijn Woord, dat het enige, het echte Leven weergeeft 
zoals Ik het u allen gegeven heb?  
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Dat is de Waarheid. Dat is het Leven. Dat is de enige ware Liefde.  
Ach, Mijn kinderen, waar rent gij naartoe?’ (18/05/2016)  
 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘… Mijn Hart lijdt. Dit Hart is een gebroken Hart te zien hoe velen van Mijn 
kinderen hier lijden door uitbuiting, door genotzucht, door eigenliefde.  

Altijd zijn de kinderen het slachtoffer.  
De zwaksten worden het meest getroffen.  

Zoveel zou kunnen veranderen, maar de maatschappij moet veranderen!  
De wereld moet anders gaan denken, anders gaan leven.  
Zij moeten hun God weer op de eerste plaats zetten,  

Mijn Zoon erkennen als uw Redder.  
Híj alleen kan nog deze wereld redden!  

Laat Hem in uw harten komen. Laat Hem uw leven leiden.’ … (15/09/2005)  

 
 
 
 

‘Tegenslagen, ziektes, beproevingen: 
het is om aan hun ziel te denken, 

om zich te bekeren.’ 
(27/10/2010) 

 
 

 
 

‘Men kan niet zeggen: 
“Wij wisten het niet”. 

De tekenen zijn groot genoeg.’ 
(23/08/2005) 

 
 
 
 

‘Er is maar één uitleg: bekeert u.’ 
(07/07/2005) 
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3 ZOALS ANDERE ZIEKTEN EN RAMPEN BEVAT OOK DE 
CORONACRISIS EN DE DAARBIJ HORENDE MAATREGELEN OM DE 
PANDEMIE ONDER CONTROLE TE KRIJGEN 

EEN BOODSCHAP VOOR IEDER VAN ONS. 
 
3.1 DE CORONACRISIS EN DE MAATREGELEN ZIJN  

EEN BOODSCHAP OM ONS TE BEKEREN. 
 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘Het natuurgeweld neemt toe. Overal gebeuren er rampen.  
De haat neemt toe, het geweld, de gruwel. De liefde bij zo velen is verdwenen.  

Vele harten zijn hard en onverschillig geworden.  
En Ik blijf steeds maar komen hier op deze wereld in zo vele plaatsen  
om Mijn kinderen op te roepen tot bekering, tot heiligheid, zich af te keren van 
de zonde, zich open te stellen voor de Liefde, Die zo belangrijk is.  
Ik kom al zo lang om u voor te bereiden op de wederkomst van Mijn Zoon.  
Hoeveel geloof zal Hij hier nog vinden?  
Hoe velen luisteren naar Mijn boodschappen?  
Hoe velen beleven Mijn boodschappen? Hoe velen geven gehoor aan Mijn 
oproepen? Oproepen tot gebed, boete, bekering!’ … (19/02/2003) 

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

Omdat Ik de Liefde ben! Omdat Ik brand van Liefde!  
Omdat Ik al Mijn kinderen bemin met dezelfde Liefde  
en omdat Ik naar de liefde verlang van al Mijn kinderen!  
Dé Liefde, Die op deze wereld verdwenen is!  

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.  
De wereld is vol van haat, van egoïsme, van bedrog, van zedeloosheid.  
De gruwel en het geweld nemen toe.  
De tekenen, die Ik over deze wereld zend om mensen wakker te schudden,  

zien ze niet of willen ze niet zien.  
Weet dat Ik alles in de hand heb. Ik kan alle natuurgeweld tegenhouden.  
Maar ze geloven niet meer in een God, Die alles geschapen heeft.  
Ik leid nog altijd deze wereld, ondanks alle kwaad en verdorvenheid.  
En steeds komt de dag dichter dat Ik zal ingrijpen.  
Voor velen zal het dan te laat zijn.  
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) 
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‘De mens is slaaf geworden van de zonde.  
Zo hebben velen te lijden onder onrechtvaardigheid, vervolging,  

misbruiken, genotzucht, oorlog, geweld, wreedheden.  
Het gebed is zo noodzakelijk om de bekering van deze wereld te bekomen.  
Wanneer gaan mensen inzien dat alleen een terugkeer naar Mijn Heilig Hart  

deze wereld kan redden  
én mensen de zekerheid geven van een liefdevol bestaan?’ (09/01/2003)  

 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘Wanneer deze wereld zich bekeert, zal alles veranderen.  
Want door de bekering - de terugkeer naar Mijn Onbevlekt Hart -  

zal er Liefde komen!  
En vanuit die Liefde: vrede, rust, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid.  

Want de Liefde omvat alles.’ (20/03/2003) 
 

Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘… Kijk om u heen - Mijn kind! - wat er gebeurt én gij ziet dat de vrede ver weg 
is. De haat en de wrok bij de mensen is zo hevig dat mensen iedere dag elkaar 
naar het leven staan. De aanslagen zullen erger worden. De haat zal 
aangewakkerd worden.  
Alleen een massale bekering kan deze wereld redden.  

Een terugkeer naar het gebed!  
Een terugkeer naar uw God, Mijn en uw Vader, Schepper van alle leven!  

Een totale toewijding aan Mijn Onbevlekt Hart zal redding zijn in deze wereld.  
Daarom! Bid, Mijn kind! Bidt - Mijn kinderen, Mijn toegewijden! - om deze 
wereld te redden, om verzoening in zoveel landen, zoveel gezinnen en families.  
Bidt. Blijft bidden zonder ophouden. Het is dringend!’ (13/05/2004)  

 
‘… Deze boodschappen zijn een uitnodiging tot bekering.  
Het zijn boodschappen van Mijn Liefde, van Mijn Barmhartigheid  
aan een wereld, aan een Kerk, waarin de zonde hoogtij viert.  
Het is een tijd van genade tot bekering.  
Werk mee met deze genade, nu het nog niet te laat is.  
Sla Mijn waarschuwingen niet in de wind. Het is dringend!’ … (06/02/2009) 

 
‘Het is een tijd van genade tot bekering. 

Werk mee met deze genade, 
nu het nog niet te laat is.’ 

(06/02/2009) 
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3.2 DE CORONACRISIS EN DE MAATREGELEN ZIJN  
EEN BOODSCHAP OM TE VERSOBEREN OP VELE DOMEINEN. 

 
“Gebed, bekering, boete, offeren, vasten”: dit zijn de Woorden,  
die Mijn Moeder vraagt telkens Zij hier op deze wereld verschijnt. …  
Mogen priesters en bisschoppen ook leren luisteren én leven naar de oproepen 
van Mijn Moeder, de zielen aansporen om hetzelfde te doen.  

Dan zou het kwaad overwonnen worden,  
zou Mijn tegenstander al zijn macht verliezen!  

Met gebed en vasten kan men deze wereld redden, maar men wil niet luisteren.  
Vele rampen kunnen vermeden worden.  
Ik zend over deze wereld kastijdingen, maar ze willen niet zien,  
ze blijven doof voor Mijn Woorden én blind voor de tekens die Ik geef.  

 - Offerzielen! -  
Houdt niet op met vasten en bidden, met hoe weinig gij ook nog zijt.  
Iedere ziel die kan gered worden, is vreugde in de hemel,  
maar - helaas! - zo weinig zielen die deze zaligheid verwerven.’… (18/02/2004) 

 
‘… De moderne maatschappij heeft veel ziekten voortgebracht, veel zwakte.  
Men wil verwend zijn. Men kan nog weinig offeren, boete doen én vasten,  

dat zoveel kwaad kan overwinnen.  
Zwakheid heeft zich meester gemaakt van de mens.  
Men kan en wil niet meer lijden én het is de enige weg die leidt naar het 
Eeuwige.’ … (20/09/2003) 

 
‘… Zij geven feesten in Mijn Naam. Zij verzamelen mensen in Mijn Naam.  

Maar waar is het geloof? Waar blijven Mijn kinderen in Mijn huis?  
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.  

Waarom weigeren zij  
Mijn Liefde, Mijn Aanwezigheid in hun midden, Mijn genaden?’ (26/07/2004) 

 
‘… Mensen leven in een comateuze toestand én moeten wakker gemaakt 
worden. …  
Ze leven van dag tot dag, zoekend wat hun het meeste plezier kan geven,  
zoekend naar de rust, die ze hier hopen te vinden in een wereld die gejaagd leeft,  

 - opgejaagd om altijd maar meer en beter! -  
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zoekend de rust te vinden in een vakantie, die hen alleen maar naar het verderf 
leiden. …  

- Mensen! -  
Wordt wakker. Blijft niet slapen. Keert terug naar de echte waarde van het 
leven. Het geloof zal voor velen hun redding zijn,  

omdat Ík alleen hen kan geven wat zij verlangen:  
rust, hoop, leven, Liefde, Liefde in overvloed.  

En dat is wat ieder op deze wereld nodig heeft: Liefde.  
Bemint elkander.  
Leeft met vertrouwen op een wereld die zal komen, vervuld met Míjn Liefde.  

Want Ík zal alles nieuw maken!  
Bidt - Mijn kinderen! - opent uw harten  
én laat de Liefde binnenstromen, Die Ik u wil geven in overvloed.’ (09/07/2003) 

 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘… In deze tijd waar alles kan en alles mag,  
weet gij niet meer wat het is u iets te ontzeggen uit liefde.  

Uit liefde voor uw medemens, uit liefde voor zij die u pijn doen,  
uit liefde voor zij waarmee gij het moeilijk hebt.  

Mocht ieder beseffen hoeveel goeds men kan doen door het gebed, het vasten,  
zou er meer liefde, vrede en verdraagzaamheid zijn.’ … (28/12/2008)  

 
‘de valstrikken van de duivel in deze 

materialistische wereld zijn zwaar 
én velen kunnen niet meer weerstaan!’ 

(19/07/2003) 

 
 
 

Zo weinig die de kracht en de moed vragen 
om te vasten. 

Het zijn genaden die men kan bekomen, 
maar niemand vraagt er Mij om.’ 

(03/03/2003) 
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3.3 DE CORONACRISIS EN DE MAATREGELEN ZIJN  
EEN BOODSCHAP OM GOD EN ZIJN GEBODEN WEER DÉ PLAATS 

TE GEVEN IN EIGEN LEVEN EN IN DE MAATSCHAPPIJ. 
 
3.3.1 ‘Ik geef u Mijn onderricht met simpele woorden. Ik verlang liefde, bemind 
te worden, toegelaten te worden in hun harten, in hun leven.  
Ze leiden een leven zonder Mij én kijk wat ze ervan terechtbrengen.  
Deze wereld is zo koud en kil geworden, omdat Ik - de echte Liefde, het Licht, 
de ware Weg - word afgewezen.’ (14/01/2003).  

 
‘Ik kom met rampen. Ik kom met natuurgeweld. Maar niemand die beseft dat het 
van Mij komt! Ze erkennen Mijn macht niet.’ (23/10/2002) 
 
‘Mijn toorn zal steeds heviger worden over deze wereld. Rampen en 
natuurgeweld zullen toenemen. - Mijn kind! - Ze willen niet luisteren!’ (15/09/2003) 
 
‘(Zij horen) Mijn smeken niet. (Zij zien) Mijn tranen niet.  
(Zij blijven) onverschillig voor wat Ik van (hen) verlang.’  (08/01/2005)  

‘Mijn smeken is de armoede van deze wereld. Het vele geweld, de gruwel - alles 
wat er gebeurt - vraagt om bekering, om gebed.  

Gebed - Mijn kind! - én Ik krijg het niet!  
Mijn tranen zijn de tranen van de zo vele slachtoffers van alle geweld, 
natuurgeweld én alles wat er nog bij komt.  
Bid - Mijn kind! - om (hun) bekering en de bekering van Mijn toegewijden.  
Dat zal een eerste stap zijn naar de ommekeer, dat het kwaad zal overwinnen.’ 
(08/01/2005)  

 
3.3.2 ‘Ik kijk naar u. Ik ween. Ik lijd. Ik bemin.  
Wanneer zal men tot inkeer komen? - Mijn kind! - Ziet men dan de tekenen niet 
die Ik u geef? - O ongelukkige kinderen, die alles zelf willen oplossen! -  
Hoelang moet Ik nog geduld hebben?  
Hoeveel onrecht zal nog geschieden door uw afkeer van uw God, Die u alles 
heeft gegeven?  

 - Mijn kind! -  
Ik ween bittere tranen voor de zo vele onschuldigen.  
Ik ween bittere tranen voor de zo velen die verloren gaan.  
Ik lijd om het zo vele bloed dat vergoten wordt omwille van het kwaad dat 
mensen meer en meer toelaten. Hoe meer men zich van Mij verwijdert, hoe 
meer macht het kwade heeft!  
Waarom luistert men niet naar Mijn smeken, naar het smeken van Mijn Moeder?  

Zonder een terugkeer gaat deze wereld verloren.  
Alleen een terugkeer naar Mij zal uw redding zijn.’ (06/09/2004) 
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‘In welke toestand heeft de mens zichzelf gebracht door de Liefde te verwerpen?  
Men heeft zich boven God, Mijn Vader, willen stellen.  

 - Deze wereld is een grote puinhoop geworden. -  
Men verwerpt Mijn Woorden. Men luistert niet naar Mijn Moeder.  

 - Men gaat verder hun eigen ondergang tegemoet. -  
Wat is van deze mensheid geworden, die Ik ondanks alles blijf beminnen?  
Hoe lijden Mijn kinderen,  

die het slachtoffer zijn van haat, van zedeloosheid, gruwel, oorlog!  
En zo vele ziekten, die ontstaan door de losbandigheid van een mensheid,  

die niet meer in bedwang te houden is!  
Ik lijd - Mijn kind! - deze mensheid te bekijken,  
hoe ze het kwaad hebben laten meester worden door Mij te verwerpen.  
Ik smeek u!  - Mijn kinderen! - Keert terug naar Mij. Ik ben uw Vrede, Die hier 
zo nodig is!  
Koestert geen haat, geen wrok, maar kijkt naar Mij én bemint, vergeeft, weest 
liefde. En de vrede zal komen in uw hart. Míjn Vrede! En in die vrede zult gij 
meer en meer aankunnen van wat Ik u op uw weg zend.’ (23/03/2004) 

 
‘… Kijkt naar de zondigheid van deze wereld  
én gij zult de grootheid zien van Mijn oneindige Liefde,  
Die zonder ophouden Mijn Barmhartigheid uitstort over deze wereld, die dreigt 
ten onder te gaan door gruwel, geweld, losbandigheid, zedeloosheid, 
onrechtvaardigheid. Míjn Liefde kan dit alles overwinnen!  
Komt naar Mijn Barmhartig Hart  
én geeft u aan dé Liefde, Die u bemint zonder ophouden, Die u helpt te 
beminnen, Die u helpt u te bevrijden van al het kwade, die deze wereld door zijn 
zondigheid met zich meebrengt.  
Komt naar Mij - Mijn kinderen! - én laat Mij u helpen.  

 - Mijn kinderen, die Ik zo bemin, maar die Mij zo verwerpen! -  
Ik bemin u - Mijn kind! - met een Liefde,  
Die gíj niet kunt bevatten zolang gij hier op deze wereld zijt.’ (24/01/2004) 
 
 
 
 
 

‘Hoeveel onrecht zal nog geschieden door 
uw afkeer van uw God? 

Alleen een terugkeer naar Mij zal uw 
redding zijn.’ 

(06/09/2004) 
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 4 DE PERIODE VAN DE CORONACRISIS EN DE DAARBIJ HORENDE 
MAATREGELEN WAREN VOOR OFFERZIELEN  

EEN UITNODIGING OM MEER VAN DE HEER TE HOUDEN. 
 
4.1 IN DEZE PERIODE WERD OOK DE UITOEFENING VAN DE 
EREDIENST AAN ALLERLEI BEPERKINGEN ONDERWORPEN.  
 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘Laat u niet ontmoedigen. Dit moet gebeuren zoals voorspeld is.  
Gij ziet nu al de tekenen die gebeuren op deze wereld.  
Maar wees gerust er zullen altijd priesters zijn die het Heilig Misoffer zullen 
verder doen. Niemand zal die kracht hebben het te vernietigen.  

Zelfs Mijn grootste vijand die denkt te zullen overwinnen,  
zal zelf helemaal overwonnen worden!  

En wees gerust … de Kerk zal triomferen, ondanks alles wat Zij nu meemaakt.  
Blijf bidden, vasten en offeren.’ … (31/12/2002) 
 
‘… 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.  
Bid. Bid met volharding.  

Úw liefde én de liefde van Mijn kinderen heb Ik nodig.  
Het sterkt Mij om Mijn toorn in bedwang te houden.  

Kijk niet om u heen.  
Gij leeft op deze wereld vol van haat, van egoïsme, vol van zelfbedrog,  
maar gij zijt niet meer van deze wereld.’ … (28/10/2003) 

 
‘Ik moet ingrijpen. … Ik doe dit niet graag.  
Maar wanneer Ik alles gewoon laat gebeuren wat nu gebeurt in deze wereld,  
zal men nooit tot inkeer komen.  
De tijd en de dag zal komen dat ze zullen opkijken naar Mij, Die deze wereld 
geschapen heeft. Én zij zullen smeken om Mijn genade en Mijn erbarmen.  
Ík heb medelijden met u, met al Mijn kinderen.  
Wanneer zal deze wereld eens medelijden hebben met Mij?  
Uw God, Die zo verlangt bemind te worden, Die u alles heeft gegeven én niets  
dan ondankbaarheid krijgt!’ (23/07/2003)  

 

‘Ik heb offerzielen nodig.’ 
(12/05/2003) 
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4.2 IN DEZE PERIODE WAREN ER OOK OFFERZIELEN DIE DE 
EENZAME EUCHARISTISCHE HEER IN HET TABERNAKEL 
BEZOCHT HEBBEN. ZIJ HEBBEN HEM IN STILTE AANBEDEN. ZIJ 
HEBBEN TIJD VRIJ GEMAAKT OM HEM GEDURENDE LANGERE 
TIJD TE TROOSTEN. ZO HEBBEN ZIJ HUN LIEFDE VOOR HEM 
GETOOND.  
 
‘Gij zijt het die Mij steeds troost brengt op dat uur door zo velen verlaten.  
Gij zijt het die bidt en smeekt om Mijn Barmhartigheid.  
Ik heb uw gebed nodig.  
Hoewel Ik God ben en alles kan, heb Ik het gebed nodig van Mijn kinderen  
om deze wereld te redden van Mijn tegenstander.  
Weet dat dit een machtsstrijd is om zielen.  
En Ik heb de vrijheid gegeven aan de mensen om te kiezen,  
maar de meesten kiezen de gemakkelijke weg naar het verderf.  
Daarom is het gebed zo belangrijk!  
Ook al is het soms voor mensen moeilijk te begrijpen  
dat Ik - de God van hemel en aarde - uw hulp nodig heb.  
Blijf bidden. Blijf volharden.  
Geef niet toe aan de listen van de duivel om u weg te houden van Mij, …  
Geef niet toe én vertrouw op Mij.’ (27/03/2003) 

 
‘Gij zijt geroepen om te bidden, te offeren,  
te vasten met het hart - alles komt vanuit uw liefde voor Mij! -  
te bidden met liefde uit liefde,  
te offeren - kleine offers, onzichtbaar voor de wereld! - met liefde, uit liefde. 
Het vasten - niet het lichamelijke, zichtbaar voor de wereld! -  
maar het vasten vooral van uw zintuigen, die nog teveel naar het wereldse 
verlangen, die u nog teveel naar de wereld laten terugkeren.  
Sluit uw zintuigen af van deze wereld, voor alles wat gij ziet en hoort.  
Laat Mij het Enige zijn én Het zal rust en vrede geven in uw hart en rondom u. 
… De weg - die gij gekozen hebt! - van onthechting uit liefde voor Mij  

is een lange weg tot het einde van uw leven.  
Ik weet dat het niet gemakkelijk is in een wereld van grote welvaart,  

in een wereld waar nog weinig geestelijk leven is.’ … (26/09/2007) 

 
 

‘Er is veel gebed nodig, veel offers 
om deze wereld te bevrijden  

uit die macht van het kwade!’ 
(12/05/2003) 
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4 DE PERIODE VAN DE CORONACRISIS EN DE DAARBIJ HORENDE 
MAATREGELEN ZIJN  

EEN UITNODIGING OM HOOPVOL TE BLIJVEN. 
 
‘… Landen worden geregeerd door het atheïsme.  
Deze wereld staat aan de afgrond en dreigt ten onder te gaan.  
Satan gaat steeds gruwelijker te keer.  
Maar weet  
dat hij zal overwonnen worden door het Onbevlekt Hart van Mijn Moeder  

Dat zal zegevieren,  
dat Mijn Kerk zal gered worden, dat het kwaad zal verdreven worden,  
dat Mijn lijden eens zal ophouden  
én dat deze wereld eens vrede zal kennen, die Ik alleen kan geven.  
Bid voor de vrede. Zoals ook Mijn Moeder het steeds opnieuw herhaalt!  
Bid voor de vrede.’ (28/01/2003) 

 
‘… 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! Én eens zal alles hersteld worden!  
Mijn Kerk zal overwinnen, zal triomferen boven alle machten van het kwaad!’ 
(29/01/2003)  

 
‘… Laat u niet ontmoedigen door beproevingen, door smaad, door tegenslagen.  

Die zullen er altijd zijn!  
Trekt u op aan de tegenslagen.  
Richt uw blik nog meer gericht op Mij, op Mijn en uw Moeder. …  
Het is een tijd om te beminnen in wil en overgave. Velen geven het dan op.  
Daarom - Mijn kinderen! - weest trouw aan uw afspraken, uw beloften. …  
Ik verheug Mij steeds u te kunnen verwelkomen in al Mijn eenzaamheid.  
Het is goed - Mijn kinderen! - u bij Mij te hebben  
nu het leed in de wereld, maar ook in Mijn Kerk steeds erger wordt.  
Geeft niet op. - Mijn kinderen! - Hoe erg het ook moge worden,  
het kwade zal overwonnen worden én de Liefde zal zegevieren. Mijn Liefde!’ 
(01/01/2009)  
 
Onze-Lieve-Vrouw zegt:  
‘Het zijn zíjn laatste stuiptrekkingen (van de duivel)!  
Hij weet dat het einde in zicht is en gaat tekeer als een razend dier over deze 
wereld, die alles verslindt wat hij kan nemen. Hij ontziet niets of niemand.  
En deze mensheid heeft het hem gemakkelijk gemaakt. In hun vrije wil  
heeft men alles toegelaten, alles weggelaten wat strekt tot eer en glorie van God.  
Men heeft geprobeerd de Heer, uw God, te verbannen van deze wereld.  
Maar het kwade weet dat hij niet opkan tegen Mijn Onbevlekt Hart.  
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Daarom! - Mijn kinderen! - Wijdt u toe aan Mijn Onbevlekt Hart.  
Bidt voor de vrede, voor uw gezin, uw familie, voor deze wereld, die totaal 
verduisterd is door het kwaad, dat overal gruwel en geweld heeft gezaaid.  
Het kwade weet dat zijn tijd bijna voorbij is. Daarom gaat hij zo tekeer!’ … 
(13/05/2004) 

 
‘Maar weet na de dood komt de verrijzenis.  
Ik zal opstaan. - Mijn kind! - Ik zal triomferen  

over allen die Mij geweld aandoen, over allen die Mij versmaden,  
over allen die Mij hadden weggewild van deze wereld.  

Ik zal in triomf terugkeren én oordelen over alle naties, over alle volkeren.  
En deze dag komt in zicht!  

Verheugt u. - Allen, die in Mij geloven, die opkijken naar het ware Licht, die  
dorsten naar het ware Leven! -  

Verheugt u. - Allen! - Want Mijn Rijk komt steeds naderbij!  
En alles en allen zal overwonnen worden:  

het geweld, de gruwel, de liefdeloosheid, de onrechtvaardigheid,  
de gulzigheid, de hebberigheid van zo velen, het egoïsme.  
De eigenliefde van zo velen zal verdwijnen.  

Én de Liefde - de echte Liefde - zal over dit alles triomferen.  
Daarom - Mijn kind! - verheug u.  

Ik zal wederkomen in al Mijn heerlijkheid, in al Mijn glorie  
en dan zal Ik zeggen: “Zalig de zuiveren van geest!”  

Want zíj zullen Mij kunnen aanschouwen!  
Weet - Mijn kind! - na de dood komt de verrijzenis.  
Wel! De wereld is zo goed als dood. Waar geen liefde meer is, is men dood.  
De mens heeft zichzelf vernietigd.  
Maar Ik zal terugkeren. Dat zal Mijn verrijzenis zijn, Mijn glorie’ … (09/10/2004) 

 

‘Velen zijn reeds dood. 
Omdat ze de haat boven de Liefde 

verkiezen, het kwade boven de Liefde, 
de dood boven het Leven! 

Het kwade zal overwonnen worden  
met veel pijn en verdriet  

én de Liefde zal triomferen.’ 
(21/05/2006) 
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Onze-Lieve-Vrouw zegt: 

‘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) 
 

 
 
 
 

Onze-Lieve-Vrouw zegt: 

‘Mijn Zoon is alleen Liefde. 
En deze wereld is een open wonde 

geworden, omdat de Liefde niet aanvaard 
wordt, maar verworpen wordt, 

omdat de Liefde niet bemind wordt, 
maar tegengewerkt wordt. 

Laat Hem voelen dat gij er zijt  
in al Zijn eenzaamheid,  

die nooit opgehouden is in deze wereld.’ 
(20/12/2004) 
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‘Hoeveel onschuldig bloed moet nog 
vloeien 

vooraleer gij allen zult inzien dat gebed - 
massaal gebed! - nodig is om deze wereld 

te redden?’ 
(09/09/2004) 
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‘Kijkt naar Mij, Mijn kinderen. 
Ziet naar Mijn lijden. 

Het is de pijn van een mensheid,  
die diep gevallen is, 

die in grote zonden leven,  
die Mij, ja Mij, verworpen hebben. 

Kijkt naar Mij en komt terug naar Mij. 
Opent uw hart helemaal  

zodat Ik werkelijk bij u mag wonen,  
uw liefde ontvangen. 

Weest voorbeeld van echte, ware liefde 
voor uw God, voor uw naaste. 

Bemint, Mijn kinderen, bemint.’ 
(13/05/2016) 
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Tekeningen: Filip Coudron, Gits  

 
 
 
 
 

Naar aanleiding van het coronajaar 2020 is deze brochure een verduidelijking 
van de boodschappen - aan de hand van het thema ‘HOE OMGAAN MET 
ZIEKTES, RAMPEN, TEGENSLAGEN’ - uit het boek:  
‘Eerherstel voor het leed dat Mij wordt aangedaan.  
Mijn kinderen, Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin.  
BOODSCHAPPEN.’  
 
Met al deze boodschappen zoekt de Heer offerzielen. Hoe men zich kan 
engageren als offerziel wordt uitvoerig uitgelegd in de ‘INLEIDING’ van dit 
zelfde boek.  
 
Bij dit boek hoort ook een het boek met gebeden en inzichten:  
‘Eerherstel voor het leed dat Mij wordt aangedaan.  
Mijn kinderen, Bemint Mij met een steeds vuriger liefde zoals Ik u bemin.  
GEBEDEN & INZICHTEN.’  
 
Andere thematische brochures zijn: ‘Aanbidding’, ‘Aanwezigheid’, ‘Leven’, 
‘Paus’, ‘Voorwoord: Bedoeling van de boodschappen’.  
 

www.boodschappen-eerherstel.net 
 
Wilfried Tant pr.  
Koolskampstraat 24  
8830 Gits  
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