‘EERHERSTEL VOOR HET LEED
DAT MIJ WORDT AANGEDAAN’

OFFEREN - OFFERZIEL
‘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 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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‘OFFEREN OFFERZIEL’
IN
‘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 één thema: ‘OFFEREN’ met speciale aandacht voor ‘OFFERZIEL’.
Deze selectie vanuit één bepaalde invalshoek is dan ook een uitnodiging om
deze boodschappen correct te begrijpen én te beleven.
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OFFEREN
‘Alleen door het gebed kan men alles
verkrijgen, door offer, door vasten.
Dát zijn de waarden,
die moeten terugkeren in de Kerk’
(17/06/2004)

‘Daarom vraag Ik u
om Mij te helpen Mijn Kruis te dragen.
Door hun gebed, hun offers,
hun lijden met het Mijne te verenigen.
Geef Mij uw liefde
van tijd en gebed en offers.’
(01/10/2005)
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OFFEREN
1 OFFEREN HOORT THUIS IN EEN WERELD WAAR MENSEN
STREVEN NAAR EEN GEESTELIJK LEVEN EN AANDACHT HEBBEN
VOOR GEESTELIJKE WAARDEN.
De Heer Jezus zegt (1):
‘… Volhard in alles waarmee gij nu bezig zijt: gebed, offer en vasten.
Laat u niet ontmoedigen.’ … (13/12/2002)
(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.
‘Bemin Mij. … Leef met Mij mee. Lijd mee. Offer. Bid. Vast. Blijf standvastig.
Het zal niet gemakkelijk zijn,’ … (25/12/2002)
‘… Ik vraag alleen bemind te worden.
Ik vraag u! Bekeert u, bidt, vast, offert. Keert u af van de zonde, die zich
meester heeft gemaakt in uw harten. Leeft in vrede en verdraagzaamheid.
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! Bemint Mij. Geeft Mij uw liefde, uw hart.
Laat Mij werkelijk wonen in uw harten. Dan zult ge vrede en rust kennen’ …
(10/03/2004)

‘Het Rijk Gods krijgt men niet gratis.
Het vraagt offers, gebed, vasten, liefde,
veel liefde.’
(02/12/2014)
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‘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. …
Het is een wereld vol bedrog … 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)

Onze-Lieve-Vrouw zegt:
‘Bereidt u voor op de komst van Mijn Zoon iedere dag opnieuw.
Weest waakzaam.
Neemt afstand van hetgeen u hindert op de weg van de heiligheid.
Hebt elkaar lief. Leeft niet in onvrede. Bidt, offert, vast, doet boete.
Deze wereld heeft nood aan dit alles! …
Weest waakzaam voor de listen van Mijn tegenstander,
die u probeert te ontnemen wat God u wil geven: het Eeuwige.
Laat u niet misleiden.
Zijn valstrikken zijn groot én sommigen beseffen hun dwalingen niet.
Komt daarom tot Mij. - Mijn kinderen! - Laat Mij u leiden door dit leven’ …
(22/01/2004)

Onze-Lieve-Vrouw zegt:
‘… Echte, ware Liefde is trouw, gehoorzaamheid, overgave, offer,
zelfverloochening, nederigheid. Dit is echte, ware Liefde. …
Hoe lijdt dit arme Hart, Dat steeds opnieuw wordt doorboord
te zien hoe weinig Mijn Zoon wordt bemind!’ … (23/03/2005)

‘Maar helaas - Mijn kind! ze zijn zo weinig bekommerd om hun ziel.
Daarom nogmaals! Bid. Offer. Vast.
Geef Mij uw liefde, uw troost, uw hart.
Waar Ik kan komen rusten
in al Mijn lijden, pijnen en smarten!’
(26/10/2005)
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2 KENMERKEN VAN EEN WAARACHTIG OFFER.
2.1 DE WAARDE VAN HET OFFER WORDT BEPAALD
DOOR DE LIEFDE WAARMEE GEOFFERD WORDT.
‘De heiligheid is het hoogste goed dat een mens kan krijgen. …
De Heiligheid verwerven is afstand doen van alles wat wereld is, zijn kruis
dragen uit liefde, zijn lijden opofferen uit liefde, zijn leven geven uit liefde.’
(11/12/2002)

‘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 ge ziet en hoort.
Laat Mij het Enige zijn én Het zal rust en vrede geven’ … (26/09/2007)
‘Weet … dat Ik alles uit Liefde en met Liefde heb gedaan.
Wees gij ook in alles liefde. Ook in de moeilijkheden!
Blijf liefde. Ook in de zo vele dingen die gij niet graag doet!
Blijf het met liefde doen.
Het zijn allemaal offers die gij kunt brengen uit liefde voor Mij!’ (29/04/2003)
‘… Draagt uw kruis. Draagt het met liefde. …
Weest geduldig in uw lijden. Draagt het op als offer én gij zult er veel bij
winnen, vooral in het Eeuwig Leven dat u te wachten staat.’ (06/10/2003)
‘… Blijf Mijn vertroosting. Laat Mij niet in de steek …
Uw onmacht: draag het op als offer.
Uw kleinheid, uw nietigheid, tot niets in staat zijn: draag het op in liefde.
Het draagt meer vrucht dan gij kunt denken!’ … (08/10/2003)

‘Kleine offers met liefde opgedragen,
zijn Mij even veel waard als grote offers.’
(16/10/2002)
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‘… Wie zegt Mij te beminnen is in nederigheid de weg volgen die Ik van hen
verlang, is alles doen uit liefde, is offeren uit liefde, is vasten uit liefde.
Alles doen uit liefde, maar ook met liefde.
Wat niet wordt gedaan uit liefde, verliest zijn kracht, zijn waarde.
En in die liefde komt men dichter bij Mij, komt men naar het Hemelse.
Want hier moet men beginnen!
Daarom! - Mijn kinderen! - Ontdoet u meer en meer van die wereldse
verlangens. Komt naar Mij toe. Ik zal u helpen liefde te zijn, liefde geven, kracht
geven én het Hemelse zult gij hier al kunnen proeven!’ (20/05/2004)
‘Het lijden, het offer, de vernederingen:
aanvaard alles met liefde en draag alles op uit liefde.’ (27/02/2007)
‘Deze wereld is te hard en te kil geworden voor u.
Maar ze hebben uw gebed nodig, uw offer dat gij met liefde opdraagt.
Dát zal meehelpen aan de zo vele harten die in onverschilligheid leven.
Want met liefde kunt ge alles overwinnen!’ (22/03/2003)
Onze-Lieve-Vrouw zegt:
‘Gebed en offer! Alles wat gij doet: doe het met liefde en uit liefde.
Ook de werken die ge niet graag doet! Alles met liefde!
De vernederingen die gij ondervindt:
draag ze op uit liefde, aanvaard ze met liefde.’ (27/11/2002)

‘Aanvaard alles wat Ik op uw weg zend.
Offer alles op met liefde
én gij zult een schat in de hemel hebben.’
(06/06/2007)

Maar de Heer waarschuwt ons!
‘- Mijn kind! De offers zijn nog zo oppervlakkig, nog teveel voor zichzelf dan uit liefde voor
Mij. Het grootste offer van u allen is: uw aanbidding, bij Mij te zijn, … Leeft in
soberheid in voedsel en drank, maar geen offers om totaal verzwakt te zijn.’
(13/10/2005)

‘Het is meer eigenliefde dan liefde.
Velen kennen het verschil niet en denken te geven uit liefde,
terwijl zij meer met zichzelf bezig zijn dan te geven uit liefde.’ (20/01/2015)
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2.2 DE WAARDE VAN HET OFFER WORDT BEPAALD
DOOR DE VRIJHEID WAARMEE GEOFFERD WORDT.
‘Ik zal deze wereld redden, zuiveren van iedere zonde.
Het kaf zal van het koren gescheiden worden.
Het kwade zal overwonnen worden.
Een nieuwe wereld zal komen, waar de Liefde zal zegevieren.
Maar eerst moet men door de strijd heen!
De strijd tegen het geweld, de gruwel, de leugen, de misleiding.
Want velen worden misleid én gaan verloren! …
Maar Ik blijf u uitnodigen!
Bekeert u. Bidt. Offert. Vast. Doet boete.
Want alleen zo zult gij gered worden
van die afschuwelijke ondergang, die u te wachten staat!
Ik bemin u, Mijn kinderen, Mijn toegewijden!
Waarom krijg Ik zo weinig liefde terug? …
Ik heb aan allen een vrije wil gegeven
én Ik moet lijdzaam toezien hoe deze wereld ten onder gaat.
Zo velen gaan verloren!
Ik wil u redden, maar Ík kan het niet, omdat gíj het niet wilt!’ (20/08/2003).
‘…Uw eenzaamheid die gij voelt: offer het samen op met de eenzaamheid die Ík
heb, door zo vele van Mijn priesters in de steek te worden gelaten. …
Gij hebt voor Mij gekozen
én voor velen is dit moeilijk te begrijpen en zullen u de rug toekeren.
Denk dan aan wat ze met Mij hebben gedaan én nog altijd doen, Mijn kind!’
(31/07/2003)

‘Dit is het offer van de aanbidding.
(Zij moeten) een keuze maken voor wie (zij kiezen).
(Zij mogen zich) niet laten misleiden!’ (11/02/2005)
‘Gij hebt u toch als offerziel aangeboden.’ (23/11/2002)
‘Uw ja weze steeds een ja!
Gij hebt u aangeboden als een offerziel voor onze priesters.
Aanvaard dan alles wat Ik van u verlang.’ (03/06/2003)

‘Nu kunt gij alles vrijwillig offeren’
(12/11/2002)
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2.3 DE WAARDE VAN HET OFFER WORDT BEPAALD
DOOR DE VERBONDENHEID MET DE HEER.
‘Weet … dat Ik alles uit Liefde en met Liefde heb gedaan.
Wees gij ook in alles liefde. Ook in de moeilijkheden!
Blijf liefde. Ook in de zo vele dingen die gij niet graag doet!
Blijf het met liefde doen.
Het zijn allemaal offers die gij kunt brengen uit liefde voor Mij!’ (29/04/2003)
‘… Blijf Mij volgen. … Want Mijn Wil volgen is een helemaal geven van
zichzelf, zichzelf offeren voor Mij, ten dienste van Mij!
Zoals priesters en religieuzen zichzelf hebben geofferd ten dienste van Mij
én wat voor velen zeer moeilijk is!
Maar met de kracht van het gebed kan men veel moeilijkheden overwinnen.’
(22/01/2003)

‘De Liefde is pijnlijk. Ze vraagt offers, geduld. Ze vraagt de vernederingen te
aanvaarden uit liefde voor Mij.
Het is de goddelijke Liefde, Die zo pijnlijk is.
Alles achter te laten van deze wereld om de Liefde te beantwoorden!
Maar het is díe Liefde, Die u zoveel voldoening schenkt, zoveel genaden,
Die u helpt uw kruis te dragen, uw lasten,
Die u helpt de weg te bewandelen van de heiligheid met vallen en opstaan,
- dé Liefde! Die oneindig is én Die niets anders verlangt dan liefde te krijgen, bemind te
worden mét de liefde van úw offers, van úw wil alles te doen uit liefde voor de
Gekruisigde Liefde.’ (29/04/2005)
‘Laat uw hart een rustplaats zijn voor Mij.
Laat geen onrust en onvrede u verstoren.
Blijf liefde. Blijf rustig. Aanvaard alles in gelatenheid. … Vervolg uw weg in
liefde. Probeer - in rust, in vrede! - alles te aanvaarden, alles te dragen, alles te
offeren - Mijn kind! - zoals Ík nog steeds iedere dag doe.
Doe het uit liefde voor Mij én laat Mij dag en nacht verblijven in úw liefde, die
Ík zo nodig heb.’ (19/05/2005)
‘(Hun) liefde is zo klein voor Mij!
Het is zo moeilijk zich te geven in opoffering uit liefde voor Mij.
De wereld blijft (hen) aantrekken en (zij kunnen) er zich moeilijk van ontdoen.
(Laten zij) opkijken naar Mijn Kruis. Dan (zullen zij) Mijn Liefde zien uit
Liefde voor (hen)!’ (28/08/2005)
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‘Het is de goddelijke Liefde.
Dé Liefde, Die niets anders verlangt
dan bemind te worden mét de liefde
van úw offers, van úw wil alles te doen
uit liefde voor de Gekruisigde Liefde.’
(29/04/2005)

‘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)
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2.4 DE WAARDE VAN HET OFFER WORDT BEPAALD
DOOR DE VERBONDENHEID MET DE HEER HEEL SPECIAAL MET
ZIJN LIJDEN.
(N.a.v. de pijn omwille van de vernederingen die de Heer ondergaat tijdens een
onwaardig gevierde Eucharistie)
‘Dit is lijden. Dit is innerlijk verborgen lijden. …
Offer het op samen - in vereniging - met Mijn lijden. Draag het met liefde.’
(25/01/2003)

‘Offer het op. Offer het op samen met Mijn lijden. Want het zal nog erger
worden!’ ... (29/01/2003)
‘Bemin Mij. - Mijn kind! - Open uw hart voor Mijn Liefde.
Ik heb uw liefde, uw vertroosting zo nodig
voor al diegenen, die Mij niet beminnen.
Offer al uw lijden op samen met het Mijne in vereniging.
Laten Wij samen de moeilijke weg gaan om zo de top te bereiken.
Onze Calvarieweg!
Laten Wij het samen doen. - Mijn kind! - Ik zal u helpen alles aan te kunnen,
alles te doorstaan.’ (08/09/2005)
‘… Uw onmacht niet te lijden is lijden.
Uw eenzaamheid, die gij voelt:
offer het samen op met de eenzaamheid die Ík heb,
door zo vele van Mijn priesters in de steek te worden gelaten. Dit is lijden!
Uw eenzaamheid kan nog groter worden, maar Ik blijf u steeds nabij.’(31/07/2003)
‘… Bid veel en offer alles op in vereniging met Mijn lijden.
Want zo velen weten niet wat het is te beminnen.
En zolang men niet terugkeert naar de Bron van Liefde, zal men het nog meer
verleren.’ (06/06/2006)

‘Offer alles op.
Verenig uw pijnen met Mijn pijnen
én gij zult de vreugde leren van het lijden
te mogen lijden samen met Mij.’
(09/05/2004)
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2.5 DE WAARDE VAN HET OFFER WORDT BEPAALD
DOOR DE TROUW AAN HET ENGAGEMENT.
‘… 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! …
Blijf volharden. Uw smeken is niet vruchteloos! …
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! - 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)

‘Uw lijden is een verborgen lijden - verborgen voor de wereld! maar een innerlijk lijden. …
Maar Ik alleen weet wat er in u omgaat, hoe gij lijdt … uit liefde voor de
priesters, uit liefde voor Mij.
Kijk naar Mij - Mijn kind! - naar uw Moeder.
Blijf de weg volgen, die gij zijt ingeslagen. Laat u niet ontmoedigen.
Blijf volharden, hoe hard de woorden u soms raken. Blijf liefde.
Blijf strijden tegen het kwade dat u volledig omringt. …
Offer alles op. Verenig uw pijnen met Mijn pijnen én gij zult de vreugde leren
van het lijden te mogen lijden samen met Mij.’ (09/05/2004)
‘Volharding is de boodschap.
Het is een strijd te voeren iedere dag opnieuw tegen het geweten van deze
mensheid, die zo diep gevallen is.
Een mensheid, die bezig is zichzelf te vernietigen.
Een mensheid, die niet ophoudt God te beledigen.
Een mensheid, die niet ophoudt Mij te vernederen.
Weest trouw. - Gij allen, die uw woord hebt gegeven, die u hebt toevertrouwd
aan Mij, aan Mijn Moeder! - Uw gebed, uw offers zijn er zo nodig.’… ( 31/12/2006)

‘Weest trouw.
Uw gebed, uw offers zijn er zo nodig.’
( 31/12/2006)
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2.6 ALLES WAARMEE WIJ GECONFRONTEERD WORDEN KAN
OMGEBOGEN WORDEN TOT EEN OFFER.
(de koude in de kerk tijdens de aanbidding)
‘Offer het op.’ (24/05/2004)
(zich niet goed voelen zodat men niet naar de kerk kan gaan, ook al wil men
graag gaan om de Heer te troosten)
‘Dit is lijden. Dit is offeren.’ (24/08/2004)
(ziek zijn zodat men de H. Mis niet kan bijwonen in de kerk)
‘Ook dat is lijden en offeren.’ (29/12/2006)
(de uren van ziek zijn)
‘Zij zijn niet nutteloos voor Mij, als gij ze offert uit liefde.
Voor uw omgeving kunt gij nutteloos zijn, maar niet voor Mij.’ (21/06/2009)
(de kans krijgen om te bidden in het verborgene)
‘Offeren! Stil verborgen leven leiden! Verborgen voor het oog van de mensen!’
(09/08/2007)

(mensen die hun tijd verdoen met praten)
‘Dat (zij zich toewijden) voor heel het leven aan Maria in een stil verborgen
leven van gebed.
Dat is het offer dat van (hen) gevraagd wordt!’ (15/08/2004)
(mensen die altijd de wil en de grillen van anderen involgen)
‘… (Zij moeten) de offers brengen die Ik van (hen) verlang.
Dit is: (hun) zwakheden overwinnen én Mijn Wil volbrengen!
En niet altijd … de wil van anderen.’ … (16/02/2006)

‘(Die anderen zullen) zich bekeren
met geduld en met (hun) offers.
Vertrouwend op Mij
zal alles goed komen.’
(16/02/2006)
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(mensen die door allerlei situaties gedwongen zijn om alleen te leven)
‘Ook (zij moeten hun) lijden offeren, het alleen zijn offeren.
Men kan niet meer alleen leven in eenzaamheid, terwijl het een genade is.
Als mensen zonder Mij leven, valt het leven moeilijk.
Als zij met Mij leven, kan men alles aan.
(Zij moeten) opnieuw leren te beminnen - Op de eerste plaats God te beminnen,
Mij te beminnen! - , (hun) leven toewijden aan (hun) Moeder, (zich) niet laten
misleiden, het evangelie volgen. …
(Zij moeten) een keuze maken wat zij met (hun) leven (willen) doen:
leven met God, voor God of leven voor de wereld.
Dat (zij bidden) om de Heilige Geest, om verlichting.’ … (27/02/2007)
(mensen die geconfronteerd worden met anderen die hen het leven moeilijk
maken)
‘Offeren uit liefde.
Offeren omwille van de Liefde.
Offeren omwille van de naaste.’ (21/07/2007)

‘Het lijden, het offer, de vernederingen:
aanvaard alles met liefde
en draag alles op uit liefde.’
(27/02/2007)

‘Wat men geofferd heeft,
krijgt men veelvuldig terug.’
(01/06/2005)
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3 WAARVOOR KUNNEN WIJ OFFEREN?
3.1 MET DEZE BOODSCHAPPEN WIL DE HEER JEZUS HEEL
UITDRUKKELIJK DAT WIJ OFFEREN VOOR
DE BEKERING EN HEILIGING VAN BISSCHOPPEN EN PRIESTERS.
‘Het is waar! De zondigheid van priesters en religieuzen kwetst Mij veel meer
dan van anderen. Omdat zij Mij trouw hebben beloofd! Ze hebben hun geloften
uitgesproken, maar velen zijn in opstand gekomen én volbrengen niet Mijn Wil,
maar hun wil. Mijn Hart wordt te klein om de vele doornen op te vangen van
Mijn priesters. Én ook het Onbevlekt Hart van Mijn Moeder wordt steeds
doorboord door Haar veelgeliefde zonen.
Het is pijnlijk dit te moeten zeggen, maar het is nu zo!
Velen zullen verloren gaan, maar velen kunnen nog gered worden.
Ze zullen gered worden door de offers van zielen,
die zich geheel aan Mij hebben toegewijd.’ … (29/04/2003).
‘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.
Het kwaad heeft heel deze wereld overwoekerd en kan alleen overmeesterd
worden door gebed, liefde, offer.’ … (24/06/2003)
‘… Uw gebed, uw offer én van al Mijn kinderen die willen meehelpen
is zo belangrijk.
Priesters kunnen niet zonder het gebed, hebben het gebed nodig
zowel hun eigen tijd dat zij besteden aan het gebed, als het gebed van anderen.
Want de valstrikken van de duivel in deze materialistische wereld zijn zwaar
én velen kunnen niet meer weerstaan!
Alleen een totale ommekeer kan hen nog redden.’ (19/07/2003)

‘Bidden, offeren, vasten!
Gij weet niet welke invloed het heeft
op de priesters die gij zult helpen.’
(25/01/2003)
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(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)

‘… Bid - Mijn kind! - opdat uw bisschop gehoor zou geven aan Mijn oproepen,
opdat hij zijn hart zou openen voor Mijn Woord, Het niet langer verwerpen.
Bid - Mijn kind! - voor hem, voor de priesters.
Zij hebben uw gebed, uw offers zo nodig.
Ach - Mijn kind! - zoveel zielen gaan verloren, die hadden kunnen gered worden
door gebed.’ … (21/05/2005)
‘… 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:
‘… Leef, bid, vast, offer voor de priesters, die dit alles zo nodig hebben.
Mijn Onbevlekt Hart wordt iedere dag opnieuw doorboord
door de zondigheid van zoveel van Mijn toegewijden.
Gelukkig kan Ik ook nog rekenen op priesters,
die zich volledig aan Mij hebben toevertrouwd.’ … (04/10/2003)
Onze-Lieve-Vrouw zegt:
‘… Wij hebben uw liefde, uw offers zo nodig.
Ze zijn een bron van goedheid voor de zoveel gekwelde zielen,
vooral van zoveel toegewijden, die Mijn Zoon de rug hebben
toegekeerd.… 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. …
Vooral - Mijn kind! - help Mijn priesters.
Zij zullen er u later dankbaar voor zijn.’ (15/08/2005)

‘Bid, offer en vast, lijd voor onze priesters.
Geef u voor hen.
Want één enkele priester
kan zoveel zielen redden!’
(05/06/2003)
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3.2 WIJ KUNNEN OOK OFFEREN VOOR
DE BEKERING VAN DE MENSEN EN DE WERELD.
‘Mijn Moeder is Moeder geworden van alle mensen.
Vanaf Mijn Kruis heb Ik Haar aan de wereld gegeven.
Bemin Haar. Zij is uw Moeder.
Zij heeft uw liefde nodig, uw gebed, uw offer voor deze wereld.
Opdat Zij Haar plannen kan verwezenlijken heeft Zij al Haar kinderen nodig
die Haar liefhebben éen Haar willen helpen.
Zo alleen kan het kwade in deze wereld overwonnen worden!’… (22/11/2002)
‘… deze wereld die ondergedompeld is in diepe zonde en die aan de afgrond
staat.
Blijft bidden. Volhardt in uw vasten, in uw offers en boete. Het kan zoveel
zielen helpen op weg naar bekering!’ (03/03/2003)
‘… De mensheid heeft zich laten meeslepen tot in de diepste afgronden, leven in
een volledige duisternis, waar alle Licht verdwenen is. De warmte en de
tederheid van Mijn Liefde kan niet meer tot hen doordringen!
Zij hebben zich overgegeven aan Mijn tegenstander en worden verder
meegesleurd in de diepste diepten, waar geen Liefde is, alleen haat, tweedracht,
verraad, onmenselijkheid. …
Blijf smeken. Blijf bidden. Het kwade kan niet op tegen zij die onophoudelijk
bidden, die hun leven offeren voor de zielen.’ … (16/11/2003)
‘… Deze wereld is verloederd. De zondigheid is nog nooit zo groot geweest.
Het verderf, waarin satan de zielen heeft meegesleurd, is zo groot.
Mensen zijn zich niet meer bewust van wat hen te wachten staat.
Ze leiden een leven zonder Mij én denken dat na dit leven alles ophoudt.
Mijn Gerechtigheid zal voor velen zwaar zijn!
Daarom is het zo nodig te bidden, te offeren, te vasten.
Dat velen tot inkeer mogen komen!
Dat ze terugkeren naar Mijn Barmhartig Hart, Dat nood heeft aan liefde, Dat
dorst naar liefde, Dat verlangt om bemind te worden van al Mijn kinderen, die Ik
heb willen redden van de eeuwige dood!’ (07/02/2003)

‘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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‘… Deze wereld is te hard en te kil geworden voor u.
Maar ze hebben uw gebed nodig, uw offer dat gij met liefde opdraagt.
Dát zal meehelpen aan de zo vele harten die in onverschilligheid leven.
Want met liefde kunt ge alles overwinnen! …
Kijk niet naar deze wereld. Zij willen u alleen maar wegtrekken van Mij
én Ik heb u nodig!
Want zo weinig zielen die zich willen aanbieden als offerziel én Ik heb ze zo
nodig!’ … (22/03/2003)
‘… De macht van het kwaad heeft hen geheel overmeesterd door de welvaart die
hier is gekomen. Men heeft zich totaal overgegeven aan Mijn tegenstander, die
hen heeft verleid aan alles wat wereld is, met alles wat vergankelijk is.
Er is veel gebed nodig, veel offers om deze wereld te bevrijden uit die macht
van het kwade!
Blijf bidden. Blijf hopen. Blijf vertrouwen op Mijn Barmhartigheid.
Want alleen Ík kan deze wereld nog redden!’ (12/05/2003)
‘… 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. Want Die moet
terugkeren! De Liefde! …
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)

‘… Nog nooit in de hele geschiedenis is de mens zo diep gevallen. En men gaat
verder in hun dwalingen, in hun afkeer en hun hoogmoed, in hun genotzucht.
Men gaat verder in hun losbandigheid, in onrechtvaardigheid.
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)
‘… 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.
Kijk maar waar er nog eenheid is.
Kijk naar al de groten van deze wereld die alles zelf zullen doen.
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Alléén door gebed, offer, boete en eerherstel kan deze wereld gered worden. …
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)
‘Ik zal deze wereld redden, zuiveren van iedere zonde.
Het kaf zal van het koren gescheiden worden.
Het kwade zal overwonnen worden.
Een nieuwe wereld zal komen, waar de Liefde zal zegevieren.
Maar eerst moet men door de strijd heen!
De strijd tegen het geweld, de gruwel, de leugen, de misleiding.
Want velen worden misleid én gaan verloren!
Bidt. Bekeert u. Luistert naar Mijn Woord. Luistert naar Mijn Moeder.
Ik wil u redden. Ik wil u allen bij Mij hebben. …
Maar Ik blijf u uitnodigen! Bekeert u. Bidt. Offert. Vast. Doet boete.
Want alleen zo zult gij gered worden van die afschuwelijke ondergang, die u te
wachten staat!’ … (20/08/2003)
Onze-Lieve-Vrouw zegt:
‘Bid. - Mijn kind! - Laat geen enkel ogenblik onbenut. Bid.
Deze wereld heeft gebed nodig, offers!
Weet dat gij meer aankunt dan dat gij voor mogelijk acht.
Ik vraag u niet het onmogelijke, maar laat u leiden door Mij. …
Leef vandaag. Denk niet aan uw zorgen. Zorgen zullen er altijd zijn! …
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)

‘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)
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3.3 WIJ KUNNEN OOK OFFEREN VOOR
DE KERK.
‘… Het is erg gesteld met Mijn Kerk, met Mijn priesters.
Men heeft al zoveel gesproken over gebed,
maar zo weinig inspanningen worden gedaan. …
Daarom! - Mijn kind én allen die Mij liefhebben én 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)
‘… Mijn offer (= de Eucharistie) zal nog door zo velen niet meer erkend worden
en afgebroken als een gewoon avondmaal.
Weet dat dit lijden is: dit 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! Én eens zal
alles hersteld worden! Mijn Kerk zal overwinnen, zal triomferen boven alle
machten van het kwaad!’ (29/01/2003)
‘… Dit zal Mijn Kerk helpen. Biddende priesters, die voorbeeld zijn voor de
zielen. Want alleen door en met het gebed zal de overwinning komen! …
Richt uw leven op Mij alleen. Op Mij! Zo zult gij díe kracht krijgen Mijn Wil te
volbrengen … Neem uw taak als herder voor uw priesters ernstig. Weet … hoe
men bidt voor u, hoe men offert voor u. Stel Mij niet teleur.’ (26/01/2005)
‘… Dat mensen luisteren naar Mijn Woord, naar het Woord van hun Moeder …
Wanneer mensen leven naar Mijn Woord, zal men meer bidden, zal er meer
vreugde en liefde komen, zal men de kracht krijgen om alles te dragen wat Ik
van hen verlang, zal deze wereld veranderen.
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)

‘Mijn Kerk lijdt! Ja!
Maar veel kan veranderen door gebed,
door gehoorzaamheid, door offers.’
(26/01/2005)
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OFFERZIEL
‘Gij zijt meer dan een andere ziel.
Gij zijt een offerziel.
Ik verlang dan ook meer van u
dan van een ander.’
(01/06/2003)

‘Zo weinig zielen
die zich willen aanbieden als offerziel
én Ik heb ze zo nodig!’
(22/03/2003)
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JMJP

OFFERZIEL
4 WIE MOET ER OFFEREN?
4.1 IN DEZE BOODSCHAPPEN WORDEN MENSEN UITGENODIGD
OM ZICH TE ENGAGEREN ALS OFFERZIEL.
4.1.1 ALGEMEEN.
‘… Ik heb offerzielen nodig.
Kleine zielen, arm van geest maar groot in liefde.
Zielen onbeduidend voor de mensen,
vaak ook afgewezen omwille van Mijn Naam,
vaak vervolgd omwille van Mijn Naam,
bespot en vernederd omwille van Mijn Naam.
Maar zielen die volharden in liefde, in geloof en vertrouwen,
waarop Ik kan en mag rekenen.
Zielen die Mijn weg volgen.
De moeilijke weg, de weg van het leed, de smaad,
maar de enige weg naar het Eeuwige Geluk bij Mij!
Maar zulke zielen zijn er minder en minder
omdat velen de gemakkelijke weg verkiezen.
De weg van het vermaak en het plezier!
Die weg die op het einde doodloopt,
waarvan velen niet meer terug kunnen!’ … (12/05/2003)

‘Ik heb offerzielen nodig.
Klein en verborgen voor de wereld,
maar groot voor Mijn Vader!’
(12/05/2003)
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‘De offerzielen! Ze zijn zo zeldzaam geworden!
Niemand wil zich nog aanbieden.
Niemand wil nog Mijn volgeling zijn, zijn kruis opnemen.
Het is zo moeilijk om door te dringen in de harten van de mensen,
die ze gesloten houden voor alles wat van Mij komt,
die alleen leven voor alles wat de wereld hen biedt,
voor al het vergankelijke.
Terwijl Ik hun het Eeuwige aanbied, dat ze weigeren,
bang om te lijden,
bang om te verliezen wat werelds is en dat ze toch moeten achterlaten!
Ze zullen het lijden niet ontlopen: ongewild.
En ze zullen dragen wat Ik hun geef, hoezeer ze zich ook verzetten.
Het zal Mijn Wil zijn.’ (20/11/2002)
‘Dat hij zielen zoekt, offerzielen. De boodschappen verspreiden.
Zo zullen de kleinen de groten leren, de nederigen tegen de hoogmoedigen!
Weet - Mijn kind! - het is niet gemakkelijk.
Ík ben het Die dat wil: eerherstel én het is dringend! …
Dit is Mijn Werk. Het staat geheel onder Mijn bescherming. …
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)
‘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.’ … (16/01/2007)

‘Een offerziel moet kunnen offeren
ook wat zij graag doet.’
(28/02/2007)

‘Ik dorst naar offerzielen,
naar liefde, naar rechtvaardigheid.’
(22/11/2002)
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4.1.2 IN DEZE BOODSCHAPPEN WORDEN OFFERZIELEN
UITGENODIGD OM
TE BIDDEN EN TE OFFEREN VOOR DE PRIESTERS.
‘Het is een grote taak zich te geven en te offeren voor de priesters.
Het is een taak, die zal duren tot het einde van deze wereld.
Gij zijt u niet ervan bewust hoe erg het gesteld is met onze priesters, hoe velen
die nog hun taak vervullen maar totaal ongelovig zijn geworden, hoe velen zich
vrijwillig hebben overgegeven aan het kwade, hoe ver het is doorgedrongen tot
in de top van Mijn Kerk!
- Mijn kind! Blijf bij Mij. Blijf u geven in de overgave. Laat Mij u leiden om te kunnen
lijden, te kunnen meehelpen, hen te helpen, hen op de juiste weg te brengen, hen
te bemoedigen, hen te heiligen.’ (17/02/2003)
‘… Het gebed, boete, vasten en offer zal genezing zijn voor vele priesters.
Zielen die zich hebben toegewijd in die overgave, zijn er nog weinig.
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.
Mensen en priesters ontlopen hun kruis, zoeken het gemak, vertier en wellust.
Ze zijn verziekt - Mijn kind! - Mijn priesters, erger dan gij u kunt inbeelden.
Denk er niet over na, maar bid voor hen, offer en vast.
Dat alleen kan hun redding, hun genezing zijn!
Dit zijn de medicamenten, die ze nodig hebben!’ … (20/09/2003)
‘… Bid voor hen. Offer uw leven op voor hen (priesters in moeilijkheden), want
sommigen maken vreselijke kwellingen mee. Opdat ze zouden de genade voelen
- die Ik hun geef! - van Mijn Liefde, Mijn Barmhartigheid! Ondanks alles blijf
Ik hen beminnen.
- Mijn kind! Voel geen afkeer voor verdwaalde priesters. Bemin hen. Uw gebed zal hún
kracht worden én voor velen hún redding!’ … (20/10/2003)

‘Leef, bid en offer alles op
voor de priesters.
Zij hebben uw hulp nodig!’
(29/03/2004)

25

‘… Ik geef u wat gij aankunt én offer het met veel liefde voor onze priesters.
Weet - Mijn kind! - kleine offers met liefde zijn Mij even veel als grote offers.’
(09/08/2004)

‘… Vertrouw u helemaal aan Mij toe. 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)
‘… Bid. Offer. Vast. 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)
‘Maar gij staat alleen voor een grote massa van mensen en toegewijden die
afgedwaald zijn. …
Gij staat alleen voor uw Heer om te smeken om barmhartigheid voor de zielen
van Mijn toegewijden, die nood hebben aan gebed en offer.
Gij staat alleen in een maatschappij, die arm is aan liefde, die verziekt is, die Mij
de rug hebben toegekeerd, die leven voor zichzelf. …
Maar gij staat niet alleen met uw pijnen en smarten. Gij weent samen met Mij
voor deze wereld, voor Mijn toegewijden. Laat uw tranen vloeien voor Mijn
priesters. Blijf bidden. Blijf smeken. Want dat zal voor hen hun redding zijn!
Tranen, offers, boete, vasten, gebed van Mijn kinderen, die Mij zo zijn
toegewijd! Terwijl Ik dit alles zou moeten krijgen van Mijn priesters’ …
(10/12/2003)

‘Draag ook gij uw kruis. Draag het met gelatenheid.
Aanvaard van wat Ik u op uw weg zend, ook al verwacht gij het niet.
Ieder draagt zijn kruis!
Draag het met liefde. Ik zal u helpen. Gij hebt de hulp van uw Moeder. …
Denk niet aan morgen. Vertrouw op Ons.
Leef, bid en offer alles op voor de priesters. Zij hebben uw hulp nodig!
Weet - Mijn kind! - lijden uit liefde zal u alleen maar sterken, zal u sterk maken
tegen het kwade.’ … (29/03/2004)
‘… Ik ken het leed en de pijn van Mijn priesters.
Ik weet wat er omgaat in hun hart, hoe velen Mij nog met vurigheid beminnen
en Mijn Wil volbrengen.
Maar ook zij die Mij de rug hebben toegekeerd!
Velen leven daarvan in angst en onrust. De vrede is verdwenen in hun hart.
Zij vinden de weg niet meer terug of denken dat ze niet meer terug kunnen.
Maar Ik zeg u!
26

Hoe diep ze ook gevallen zijn, Ik blijf hen beminnen. Ze blijven Mijn priesters.
En velen zullen aangeraakt worden met Mijn Liefde, Mijn genaden én zullen
terugkeren door het gebed, de offers van de zielen, die Mij hun leven hebben
opgeofferd.
Daarom - Mijn kind! - blijf smeken, blijf hopen, blijf vertrouwen.
Wij horen uw smeken. Wij zien uw tranen, uw verzuchtingen. Niets is vergeefs!
Geen enkele traan laat Ons onverschillig.
Alleen later zult gij zien hoe velen gered werden door uw gebed, tranen, offers.
Blijf hoopvol.’ (12/08/2004)
‘ - 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.
Blijft bidden voor de zielen in het vagevuur, vooral voor de priesterzielen.
Want zij worden strenger geoordeeld dan andere zielen!’ (18/02/2004)
Onze-Lieve-Vrouw zegt:
‘… Onze priesters hebben u nodig!
Laat ook gij hen niet in de steek. Geef u ten volle.
Wees het instrument van vergeving en verzoening tussen God en de priesters.
Zij hebben u nodig!’ (03/06/2003)
‘Dit is Míjn Werk. Het staat geheel onder Míjn bescherming. …
Daarom zeg Ik u nogmaals!
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)
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‘… Bid, offer, vast ook voor uw bisschop (1).
Dat ook hij die ommekeer mag maken, die Ik van hem verlang.
Dat hij niet kijkt naar wat mensen denken en zeggen, maar dat hij luistert naar
Mijn Woord, Dat Ik tot hem richt. Want met zijn ommekeer zullen ook vele
priesters navolgen.
Moge hij een goede herder worden voor zijn schapen.
Moge hij de genade die Ik hem verleen, met beide handen grijpen.’ (20/10/2003)
(1) In al deze boodschappen gaat het om de bisschop van Brugge. Hij moet deze
boodschappen goedkeuren. Hij moet ook zijn priesters oproepen tot gebed en
aanbidding.
‘… Daarom bid, vast, offer voor uw bisschop om die kracht die hij zo nodig
heeft, opdat hij kan weerstand bieden aan de bekoring en de hinderlagen van
Mijn tegenstander, die hem van Mij hebben verwijderd.
Wanneer hij die moeilijke beslissing neemt, zal hij alle kracht en steun krijgen
die hij nodig heeft.
Laat hij niet rekenen op menselijke hulp, maar op het Hemelse, op de kracht van
de Heilige Geest, op de hulp van zijn Hemelse Moeder. Zij zullen hem helpen,
hem leiden.
Zijn ommekeer zal voor veel priesters en zielen hun redding zijn.’ … (05/01/2004)
‘… Bid voor uw bisschop. Vast. Offer alles op uit liefde.
Hij heeft het zo nodig!
Het is een moeilijke weg én de hindernissen zijn zwaar.
Opdat hij die kracht mag krijgen te kunnen kiezen welke weg hij wil volgen:
tegen stroom, opwaarts
of mee met de stroom, de waterval tegemoet.’ (24/06/2004)
‘… Blijf bidden, vasten en offeren voor uw bisschop.
Hij heeft het zo nodig.
Dat hij zich kan losrukken van die wereldse normen, die hij nog altijd achterna
gaat en die niet strekt met Mijn Wil.
Bid voor hem. Bid veel voor hem

- want hij kan veel betekenen
voor de heropbloei van Mijn Kerk opdat hij zich volledig naar Mij keert en Mijn weg volgt.’ … (17/04/2004)
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ALS OFFERZIELEN BIDDEN EN OFFEREN VOOR DE PRIESTERS,
DAN ZAL DE HEER ZORGEN VOOR ONZE DIERBAREN.
‘… Lijd, offer, vast voor de priesters. Uw gezin is in handen van Mijn Moeder
(1). Maak u niet druk om hen. Alles zal verlopen zoals Ik het wil!’ (28/10/2003)
‘… Gij hebt gekozen om offerziel te worden. Wel! Leef dan als offerziel
en neem afstand van deze wereld, van familie, van vrienden. …
Vertrouw allen die u dierbaar zijn, toe aan Mijn Moeder (1) én werk en leef voor
Mij en met Mij.’ (16/01/2007)
Onze-Lieve-Vrouw zegt:
‘… Bemin Hem voor de zo vele priesters, die Hem de rug hebben toegekeerd,
die niet leven in overgave een priester waardig.
Offer alles op uit liefde. Doe alles uit liefde, vooral hetgeen waarmee gij het
moeilijk hebt. Want dat zijn de mooiste offers! …
Geef u ten volle voor de zo vele priesters, die uw gebed, uw offer nodig hebben
én Ik ontferm Mij over allen, die gij Mij hebt toevertrouwd (1).’ (24/08/2003)
(1) Zie INLEIDING 3.2.2 Het is een grote genade zich te kunnen engageren als
offerziel.
‘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.’

‘Geef Mij uw liefde, uw gebed, uw leven
als zoenoffer voor de priesters.’
(20/05/2003)
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(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)

‘Zíj die zich van Mij hebben afgekeerd,
hebben het meest uw gebed,
uw offers nodig.
Bemin hen ook al voelt gij de pijn
omwille van wat ze Mij aandoen.
Offer het op om hun ommekeer.
Want Ik zeg u! Velen zullen terugkeren,
zullen hun harten openen
voor Mijn genaden.’
(20/09/2004)
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4.1.3 IN DEZE BOODSCHAPPEN WORDEN OFFERZIELEN
UITGENODIGD OM
ZICH TE ENGAGEREN TEGENOVER DE HEER.
‘Ik wil u brengen naar een steeds grotere volmaaktheid. …
Daarom verlang Ik van u én Mijn kinderen, die zich volledig aan Mij toewijden,
zich offeren voor Mij, te brengen naar een steeds grotere volmaaktheid én dat
met lijden en offers, met bekoringen waartegen men moet strijden.
Want weet - Mijn kind! - uw tegenstander is sluw
en slaat toe, wanneer gij het niet verwacht!
Laat dit u niet van streek maken.
Maar ga verder uw liefde te geven, uw offers te brengen.
Hoe klein ze ook zijn, alles met liefde! Dáár vermag hij niets tegen!
En het troost Mijn zo verwonde Hart, voor al het leed dat Mij wordt aangedaan:
niet bemind te worden door Mijn toegewijden’ … (26/01/2005)
‘… Bemin Mij met de liefde van een kind.
Liefde van een kind is spontane liefde, is nog zuivere liefde.
De zonde heeft hen nog niet in de greep.
Geef u aan Mij. Onthecht u aan alles én laat Mij u leiden. …
Blijf trouw aan uw belofte én Mijn genade zal u sterken in alles wat gij Mij wilt
geven: gebed, offer, boete en vasten.’ (26/02/2003)
‘Het moeilijkste is opkomen tegen uw familie. Maar weet dat wie zijn broeders
en zusters meer bemint dan Mij is Mij niet waardig.
Laat u niet ontmoedigen door wat zij over u zeggen. Zij zullen altijd proberen
om u van Mij te verwijderen.
Iemand die Mijn weg volgt moet veel kunnen lijden, moet veel kunnen
aanvaarden.

Gij kunt nooit verkeerd doen
om geheel voor Mij te kiezen,
om de weg te volgen
die Ik voor u heb gekozen.
De weg van de gehele onthechting aan alles wat werelds is, ook van uw familie!
Ik wil u voor Mij alleen!
Zo kan Ik geheel Mijn Wil in u volbrengen!
En dat is wat Ik wil: uw totale opoffering omwille van Mij.’ (06/05/2003)
‘… Zich geven in offer, in lijden, in liefde, in overgave is het grootste wat gij
uw God kunt schenken.
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Weet de Eeuwigheid zal zalig zijn én alles zal u veelvuldig terug geschonken
worden.
Maar zij, die niets hebben om aan te bieden
- geen offer, hun lijden niet kunnen of willen dragen hén kan ontnomen worden van wat ze niet hebben willen geven.
- Mijn kind! - Het is goed te geven in liefde.
Het geeft Mij - uw God! - zoveel voldoening.’ (07/05/2005)
‘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.
Nog teveel activiteiten verwijderen u van Mij!
Gij hebt gekozen om offerziel te worden.
Wel! Leef dan als offerziel … én werk en leef voor Mij en met Mij.’ (16/01/2007)
‘Wij zullen tonen dat het nog steeds hetzelfde is: vroeger en nu.
Ik werd toen niet aanvaard én Ik ben nog niet aanvaard.
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.’ … (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.
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!
Wilt gij dit opbrengen voor Mij:
u geheel te onthechten,
u geheel aan Mij te geven
in totale overgave?’
(15/05/2003)
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‘… (Laten zij zich) helemaal toewijden aan Mij in een totale overgave voor die
taak die Ik nu van (hen) wil: een leven van gebed en offer.’ (29/03/2007)
‘Gij kunt stilzwijgend zijn omwille van de stilte,
maar gij kunt stilzwijgend zijn omwille van de innerlijke verbondenheid met
Mij. (1) En dit is een groot verschil.
En zeer weinig hebben die stilzwijgendheid omwille van het innerlijke.
Zelfs bij de offerzielen!’ (17/01/2007)
(1) Offerzielen, die intens verbonden leven met de Heer, houden van de stilte én
vermijden daarom elk onnodig gepraat.
Onze-Lieve-Vrouw zegt:
‘Doe maar al wat Hij u zeggen zal. Geef Hem uw liefde, uw leven als offer in
dankbaarheid voor alles wat gij én deze wereld van Mijn Zoon hebben
gekregen.’… (25/05/2003)
Onze-Lieve-Vrouw zegt:
‘Bidt. - Mijn kinderen! - Bemint elkaar.
Bemint Mijn Zoon. Geeft Hem uw leven, uw liefde, uw offers.’ ( 27/12/2005)

‘Laat uw leven een offer worden
van liefde en overgave.
Volg uw hart. Het is de weg van de Liefde.
Mijn Liefde!
Het is geen gemakkelijke weg,
maar een weg van lijden en offer.
Kunt gij dit opbrengen voor Mij?
Daarom! Open geheel uw hart voor Mij.’
(25/07/2010)

33

4.1.4 IN DEZE BOODSCHAPPEN WORDEN OFFERZIELEN
UITGENODIGD OM
TROUW TE BLIJVEN AAN HUN ENGAGEMENT.
‘De smaad die Mij wordt aangedaan door de priesters, is niet te overzien.
Bid. … Bid veel voor uw priesters. Gij hebt hun lot op u genomen.
Blijf bidden, offeren en vasten. Velen zullen daardoor geholpen worden.’
(08/04/2003)

‘Blijf bidden, vasten en offeren. …
Velen zijn op zoek naar een goede biechtvader, maar worden zo vaak
teleurgesteld. En ondanks dit alles blijven zij volharden in gebed en offer.
Dit zijn Mijn kinderen in wie Ik welbehagen heb!’ … (17/04/2004)
‘… Men werkt. - Mijn kind! - Men denkt te werken. Maar men werkt meer mee
met Mijn tegenstander dan met Mij.
Ik vraag u!
Blijf bidden. Blijf volharden én offer hoe moeilijk en hoe zwaar het soms is.
Want de dwaalleer is hier binnengedrongen tot in de top van Mijn Kerk
en niemand die zich bekommert om wat Ik van hen verlang!’ … (01/05/2004)
‘… Ik heb het lijden van alle mensen op Mij genomen. Daarom - Mijn kind! weet Ik wat er in u omgaat.
Vertrouw op Mij. Gij zult overwinnen, samen met Mij, samen met uw Moeder.
Gij hebt uw hand in Haar hand gelegd én gesmeekt om het nooit meer los te
laten. Wel - Mijn kind! - Wij houden u vast én zullen u nooit meer loslaten,
tenzij gíj u met alle macht of geweld van Ons wilt verwijderen. …
Daarom - Mijn kind! - gij behoort Ons toe: uw leven, uw ziel, uw offer, uw
lijden. Vertrouw op Ons. … Míjn vertroosting, die gíj zijt! - Blijf het steeds.
Laat een dag van zware bekoringen u niet ontmoedigen.’ … (10/05/2005)
‘… Offerziel kan een grotere opgave zijn … Het vraagt meer dan gebed alleen.
Het vraagt ook offer en vasten én blijven volharden in de moeilijke momenten,
in momenten van bekoringen.’ (21/07/2006)

‘Laat uw priester vragen
aan zijn geestelijke kinderen,
die offerzielen zijn, om standvastigheid’
(29/06/2005)
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‘… 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. “Alleen” wil Ik u. - Kinderen, die u aan Mij hebben gegeven! Komt uw gelofte na, u te offeren voor het leed dat Mij wordt aangedaan.
Neemt afstand van de wereld, desnoods van uw familie, uw vrienden.
Alleen Wij!
Ik kan u geven wat zij u allemaal samen niet kunnen geven: Liefde, rust, vrede
én eens de Eeuwige Liefde te kunnen binnengaan.’ … (11/06/2005)
‘Hebt moed. - Mijn kinderen! - Laat u niet ontmoedigen door de tegenslagen, de
tegenwerking. … 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.
Maar laat het geen vasten zijn voor de uiterlijke schijn.
Laat het een vasten zijn van het innerlijke, het geestelijke.
Niet uw lichamelijk vasten heeft het meeste waarde, maar het geestelijke!
Ik vertrouw op u, Mijn kinderen, zo dierbaar aan Mijn Goddelijk Hart!’
(28/04/2006)

‘Eerst zullen er nog meer kerken gesloten worden door gebrek aan priesters.
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!
Aanvaardt nu alles wat Ik u op uw weg zend. Want de tijden zullen alleen maar
moeilijker worden!’ … (08/11/2006)

‘Bekoringen zijn er om te kijken
hoe standvastig gij zijt in het geloof.
Daarom geef niet toe aan de bekoring.
Dit is voor al Mijn kinderen, die zich aan
Mij toewijden in zelfopoffering!’
(28/09/2004)
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‘.. Laat u niet ontmoedigen - Mijn kind - om wat gij hoort of ziet, maar blijf u
verder geven in gebed, offeren en vasten. Ook al is het pijnlijk en moeilijk!
Geen enkel gebed blijft ongehoord. Geen enkel offer heeft geen waarde.
Alles draagt bij tot redding en bekering voor hen, waarvoor gij u gegeven hebt.’
(25/05/2006)

‘De bekoringen zijn er om eraan te werken, om ze te overwinnen.
Bekoringen zijn er om te kijken hoe standvastig gij zijt in het geloof.
Want velen zijn bezweken onder de bekoringen,
hadden de kracht niet om te strijden!
En het is een strijd die blijft duren een leven lang!
Daarom - Mijn kind! - geef niet toe aan de bekoring. Doe wat Ik van u verlang.
Geef niet op te strijden tegen uw vijand. Want hij kent geen rust!
Dit is voor u én voor al Mijn kinderen, die zich aan Mij toewijden in
zelfopoffering!’ (28/09/2004)
‘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)
Onze-Lieve-Vrouw zegt:
‘… 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)

‘Volharding is de boodschap. Weest trouw.
- Gij allen, die uw woord hebt gegeven,
die u hebt toevertrouwd aan Mij,
aan Mijn Moeder! Uw gebed, uw offers zijn er zo nodig.’
(31/12/2006)
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4.1.5 OFFERZIELEN WORDEN GEROEPEN OM TE
GROEIEN IN NEDERIGHEID.
‘… 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! …
Maar ook het gebed krijgt gehoor bij Mijn Vader.
Het gebed van de zo vele kleinen! Blijft bidden. Blijft volharden. …
Volhardt in uw vasten, in uw offers en boete. Het kan zoveel zielen helpen op
weg naar bekering!’ (03/03/2003)
‘Vele priesters hebben het nu moeilijk. - Ook de maatschappij heeft dit
meegebracht! - … Velen van hen kunnen terugkeren door goede begeleiding,
bemoediging, gebed en offer.
Het zijn niet zij van Mijn priesters die het meest geleerd zijn en intellectuelen
zijn, die verandering zullen brengen, maar zij die arm van geest zijn. Hén heb Ik
nodig, zoals Ik u nodig heb voor hen.’ … (11/06/2003)
‘… Geef u aan Mij als een kind. Geef u aan Mij in het besef dat gij niets zijt, dat
gij niets kunt zonder Mij, dat Ik u samen met Mijn Moeder bij de hand neem en
leid door dit leven, dat gij zó de weg volgt, die Ik voor u gekozen heb. - Het is
niet een gemakkelijke weg. Het is een weg van eenzaamheid, verlatenheid. In
stilte! In gebed! In opoffering! In liefde! In waar geloof en vertrouwen! - …
Verwacht geen grootse dingen. Verwacht geen mirakelen bij de mensen, bij
priesters. Want allen moeten ook eerst weer worden als kinderen, die leren
luisteren én die zich willen laten leiden op de weg, die Ik van hen verlang.’
(14/10/2003)

‘… Gij kunt u alleen geven in gebed, offer, vasten en lijden … Alles moet klein
beginnen. De Heilige Geest zal wel Zijn werk doen. Gij moet klein blijven,
onbekend voor deze wereld, … Groei in de liefde zodat gij kunt openbloeien in
een offergave die de Heer - Mijn Vader - welgevallig is.’ … (15/06/2003)

‘Een offerziel mag zich
niet belangrijk vinden,
omdat zij niet belangrijk zijn.’
(30/11/2009)
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4.1.6 OFFERZIELEN WORDEN DAN OOK ALLEREERST GEROEPEN
OM ZICH TE BEKEREN.
‘De ommekeer in hun eigen leven! …
De offerzielen moeten zelf eerst helemaal veranderen.
De ommekeer - díe kan komen door hun gebed en hun offer - in hun gezin, in
hun familie of in hun omgeving.
Dat mensen - door hun voorbeeld - anders gaan leven, meer tot gebed komen.
Wil men offerzielen worden, moet men een ander leven gaan leiden:
onthecht, gehoorzaam, in nederigheid.’ (23/03/2006)
‘Gij moet allen gevormd worden, gezuiverd worden van hoogmoed, van
eigenliefde om zo mee te helpen aan de redding van Mijn Kerk, aan de redding
van Mijn priesters.
Ik heb u nodig. - Mijn kinderen! - Laat u leiden door uw priester, die Ik u
gegeven heb. Werkt hem niet tegen, maar luistert naar hem. Volgt zijn raad op,
ook al is het moeilijk te aanvaarden. - Mijn kinderen! - Het is voor het heil van
uw ziel. Ik wil u allen heilig maken. Daarom! Luistert naar hem. Stelt uw hart
open voor hetgeen Ik u geef door deze priester én allen zult gij groeien in liefde
voor Mij, zult gij redding zijn van Mijn priesters. Weest voorbeeld van
nederigheid, eenvoud en kleinheid.’(20/06/2006)
‘… 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.
Maar Ik vraag u! - Als uw Koning, als uw God, als uw Redder! - Luistert naar
uw priester. Gaat niet in op hetgeen hij tegen u zegt. Aanvaardt het in
gehoorzaamheid met liefde en als offer. Het is voor uw ziel. Het is voor uw
bekering - ja! - bekering. Het is voor uw weg naar de volmaaktheid, naar de
heiligheid.’ … (26/09/2007).

‘De ommekeer die zal groeien
door hun gebed, hun offers!’
(29/06/2005)
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4.1.7 HOE KUNNEN WIJ ONS NU
CONCREET ENGAGEREN ALS OFFERZIEL?
‘Velen zullen alles naast zich neer leggen, maar anderen zullen geraakt worden.
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.
Iedere ziel draagt bij, hoe groot of klein het ook moge zijn.
Alles samen kan het kwade overwinnen.’ (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. …
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.
Kijk maar waar er nog eenheid is.
Kijk naar al de groten van deze wereld, die alles zelf zullen doen.
Alléén door gebed, offer, boete en eerherstel kan deze wereld gered worden. …
Ik vraag u dit alles - Mijn kind! - 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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4.1.8 HOE KUNNEN OFFERZIELEN HUN ENGAGEMENT CONCREET
BELEVEN: PRAKTISCHE TIPS.
‘Leren aanvaarden wat Ik op hun weg zend. Het met liefde dragen.
Zich ontdoen van zelfbeklag en eigenliefde.
Alles offeren uit liefde aan de Liefde. Ik weet wat goed is voor hun ziel. De ziel
is belangrijker dan het lichaam én men bekommert er zich zo weinig om.’
(19/06/2009)

‘Aanvaard wat Ik op uw weg zend. Doe niet aan zelfbeklag.
Breng uw offers in het verborgene. Laat niet zien dat gij beproefd wordt.
Dat is een offerziel niet waardig.’ (03/08/2010)
‘Offerziel worden. Zich onthechten van de wereld.
(Men) hecht teveel belang aan wereldse zaken, die vergankelijk zijn.’ (27/10/2006)
‘Onthechten is een moeilijke opgave. Proberen vooruit te gaan in kleine stapjes.
Ik verlang geen grote offers, maar kleine offers met veel liefde.
Onthechten in deze tijd vooral ook met uw zintuigen. Veelvuldige gesprekken
vermijden, ook met vrome mensen.
Onthechting aan de wereld. U meer hechten aan de Hemel, waar allen u zullen
helpen. Uw leven gericht tot dat ene doel: uw God boven alles beminnen.’
(07/02/2009)

‘(Men moet) meer offerziel worden.’ (02/04/2011)
‘Meer groeien naar het innerlijke. Meer versterven van de zintuigen.
De kleine dingen van elke dag doen uit liefde en met liefde.
En dit is voor velen zo.’ (05/04/2011)
‘Een geestelijk gesprek kan men hebben als men een geestelijk leven leidt.
Dit is nodig, maar dan vraagt het ook het offer te luisteren en te doen wat uw
geestelijke vader u zegt.
Leer te bidden vanuit uw hart. Open uw hart. Dan alleen kan het geestelijke
groeien in u. Het is een ander leven leiden, anders denken, anders spreken.
Het maakt u rustiger.
Er is meer liefde in uw hart, meer geduld, meer verdraagzaamheid.
Dat is een geestelijk leven leiden. Ook al zijn het offers, het maakt u
gelukkiger.’ (12/10/2014)
‘… 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.
“Alleen” wil Ik u. - Kinderen, die u aan Mij hebben gegeven! Komt uw gelofte na, u te offeren voor het leed dat Mij wordt aangedaan. …
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Zij moeten gehoor geven in de gehoorzaamheid aan hun geestelijke leider,
indien zij echte offerzielen zijn.’ (11/06/2005)
‘… Bedenkt, kinderen, dat het leven hier geen paradijs is. Het brengt pijn, lijden
en offers.
Bedenkt, kinderen, dat dit uw voorbereiding is op het Eeuwige,
dat gij het zijt die beslist welke richting gij uitgaat,
dat gij het zijt die beslist hoe zwaar uw lasten zijn die gij meebrengt,
dat Ik het ben die oordeel over het goede en het kwade in uw leven. …
Beledigt Mij niet met uw twijfels, met al uw zonden die zo talrijk zijn in deze
moderne tijd.
Geeft Mij uw liefde zoals Ik die geef aan u.
Geeft Mij uw offers, uw gebed.
Geeft Mij uw leven, want alles behoort Mij toe.
Ik ben het Leven, het Eeuwige. Dit is wat Ik u wil geven, Mijn kinderen.’
(10/05/2016)

‘… Wanneer men tegenslag of ziekte krijgt, komt tot Mij, tot Mijn Moeder. …
Vooreerst leer het te aanvaarden, te dragen.
Lijden, pijnen en tegenslagen kan men niet ontlopen.
Het hoort nu eenmaal bij het leven.
Maar het helpt u om een leven te leiden in gebed en offer.
Het brengt u dichter bij Mij.
Het maakt uw leven draaglijk, brengt u tot rust.
Ik ben die Rust, die Vrede, die zoveel mensen missen. …
Wie tot Mij komt, zal niet ontgoocheld zijn.’ (02/06/2014)

‘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!’
(13/10/2005)

41

‘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)

(Ik verlang)
‘uw liefde, uw vertroosting, uw pijnen, uw verdriet, uw onmacht,
- Ik verlang van u alles! uw onmacht om te strijden,
uw onmacht om te lijden, om te beminnen zoals gij verlangt om te toen.

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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‘Zich geven in offer, in lijden, in liefde,
in overgave is het grootste
wat gij uw God kunt schenken.
Het geeft Mij - uw God! zoveel voldoening.’
(07/05/2005)

‘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!
Met zulke mensen kan Ik Mijn Werk
verrichten.
Met hen zal Mijn Werk volkomen
worden.’
(12/10/2004)

43

4 WIE MOET ER OFFEREN?
4.2 IN DEZE BOODSCHAPPEN WORDT OOK VAN PRIESTERS
VERWACHT DAT ZIJ OFFEREN.
4.2.1 ALGEMEEN.
‘… 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)
‘Gelukkig kan Ik nog rekenen op Mijn priesters die Mij trouw gebleven zijn.
Trouw aan hun beloften! Trouw aan Mijn opvolger! …
Déze priesters leven in zelfopoffering, leven in staat van genade,
dragen het kruis van Mijn lijdende Kerk samen met Mijn opvolger (paus
Johannes Paulus II, +2005), die lijdt omwille van de zo vele huichelarij van
Mijn toegewijden.’ … (12/11/2003)

‘Moet niet iedere priester
een offerziel zijn?’
(06/01/2019)

4.2.2 IN DEZE BOODSCHAPPEN WORDEN PRIESTERS UITGENODIGD
OM TROUW TE BLIJVEN AAN HUN ENGAGEMENT TEGENOVER
DE HEER.
‘… 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)
‘… Want Mijn Wil volgen is een helemaal geven van zichzelf, zichzelf offeren
voor Mij, ten dienste van Mij!
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Zoals priesters en religieuzen zichzelf hebben geofferd ten dienste van Mij én
wat voor velen zeer moeilijk is!
Maar met de kracht van het gebed kan men veel moeilijkheden overwinnen.’
(22/01/2003)

(Paus Johannes Paulus II, + 2005) ‘Hij is een ware opvolger
- Konden velen 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.’ … (17/07/2004)

‘Priesters en kloosterlingen!
Waar is uw liefde, uw tijd voor Mij,
uw offers voor Mij, uw leven voor Mij?’
(06/03/2004)

4.2.3 HOE KUNNEN PRIESTERS HUN ENGAGEMENT
CONCREET BELEVEN IN DE EUCHARISTIE?
‘… 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)
‘… Iedere priester die de Heilige Mis opdraagt, zou moeten aangeraakt worden
door de woorden die hij uitspreekt. Want op het altaar worden Wij één!
Priesters die in oppervlakkigheid of uit gewoonte de Heilige Mis opdragen,
- maar niet in die overgave - kunnen niet ervaren wat het is: één worden.
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)
‘Priesters gaan geen wereldse relatie aan, maar een relatie met Mij.
Daarom verwacht Ik dat zij zich volledig aan Mij overgeven.
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Wanneer zij het Brood consacreren, moeten zij zich opofferen samen met Mij,
voor de zielen hun liefde laten blijken, wanneer ze Mij aan de mensen tonen.
Zo weinig die eens zeggen dat ze Mij beminnen, dat ze voor Mij hun leven
geven in dienstbaarheid voor de zielen, om mee te helpen hen te redden.’
(17/12/2002)

‘Dat iedere priester zich
samen met Mij offert.’
(14/05/2005)

4.2.3 HOE KUNNEN PRIESTERS HUN ENGAGEMENT
CONCREET BELEVEN IN HET DAGELIJKS LEVEN?
‘Priester zijn is een leven van zelfopoffering.
Velen kunnen het lijden niet aan, kunnen zichzelf niet geven in overgave
omwille van Mij. Ogenschijnlijk was er wel de gedachte dat zij bergen konden
verzetten, dat zíj het alles zouden doen, alles zouden veranderen.
Maar zich geven is lijden, is zich onthechten van de wereld.
En dat is het nu: afstand nemen van het vele wat deze wereld biedt!
De welvaart heeft ook Mijn priesters aangetast. Zij kunnen zich moeilijk
bevrijden ervan. De welvaart, de hoogmoed heeft hen in de macht.
De kracht van het kwade is de welvaart, die hen bedriegt met zijn wereldse
begeerten. En om los te komen is veel gebed, offer nodig, is vasten nodig. Ook
voor Mijn priesters! Maar zo weinig die dit kunnen doen, die dit willen doen:
offeren, bidden en vasten. Én dat is hun enige redding!’ (07/06/2004)
‘… En zo heb Ik ook geduld met Mijn uitverkorenen hen terug te brengen naar
hun ware roeping, hun ware taak als herder.
Het is niet gemakkelijk Mijn uitverkorenen, die verslaafd zijn geworden aan
deze wereld, terug te brengen in een leven van overgave, van onthechting, van
gehoorzaamheid, van zelfopoffering.
Ze hebben het veel moeilijker - Mijn kind! - dan vele van Mijn kinderen, die
afgedwaald zijn.
Mochten zij de genade vinden zich te richten tot Mij - in een vurig gebed, in een
onophoudelijk gebed! - zou hun leven veranderen, zouden zij alles aankunnen
van wat Ik van hen verwacht.’ (02/03/2005)
‘Vele priesters hebben het moeilijk om trouw te blijven aan het celibaat.
Maar ook dat is Mijn Wil!
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Men moet zijn lichamelijke verlangens kunnen bedwingen.
Dat is voor iedereen mogelijk als ze genoeg bidden, offeren.
Maar ook met vasten kan men veel overwinnen. …
Men moet trouw blijven aan hun geloften.
Én het is Mijn Wil dat het celibaat behouden blijft, hoe moeilijk het ook is voor
velen! Bidden! Vasten! Offeren!’ (22/01/2003)
‘… Ik wil priesters die Mij geheel toebehoren, die Mij trouw zijn, die afstand
nemen van alle genoegens en genotzucht. Het vraagt veel overgave, veel offer!
Maar laten zij kijken naar Mijn apostelen, die alles hebben opgegeven, die ook
Mijn beker hebben gedronken, die Mij gevolgd zijn, die hun kruis hebben
gedragen. Ook priesters moeten dit kunnen doen!
Wanneer zij opkijken naar Mijn Kruis, wanneer zij met liefde naar Mij kijken,
wanneer zij echt verlangen Mij te beminnen, Mij trouw te zijn, Mijn bedienaar
te zijn, zullen zij alle kracht krijgen die zij nodig hebben om vol te houden. …
Daarom is het sacrament van de biecht zeer belangrijk voor al de priesters.
Zij kunnen niet zonder dit sacrament om ook hun bekoringen te overwinnen en
zich te ontdoen van al wat zonde is.’ … (23/05/2003)
‘Deze aanbidding zal de toekomst zijn.
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).

‘De Liefde, die zij nu weigeren
zal voor hen een ommekeer zijn,
een nieuw leven,
een leven van zelfopoffering
en totale overgave aan Mijn Wil.’
(28/04/2006)
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4 WIE MOET ER OFFEREN?
4.3 IN DEZE BOODSCHAPPEN WORDT OOK VAN RELIGIEUZEN
VERWACHT DAT ZIJ OFFEREN.
‘Vele kloosterlingen zijn te laks en te werelds geworden.
Ze hebben hun kloosterdeuren geopend om mee te gaan met de tijd
én hebben zo de waarde van het kloosterleven achter zich gelaten.
Velen hebben het moeilijk om tot het gebed te komen. Wat hun taak is!
Bidden, offeren, zich geven aan hun God, Die Liefde is!
Maar blijkbaar is voor vele kloosterlingen hun liefde bekoeld
én hebben zich laten meeslepen met de vele dwalingen,
die worden goedgepraat door zo vele priesters.
Ik zeg u!
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)

‘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.’
(21/07/2006)
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4.4 IN DEZE BOODSCHAPPEN WORDT OOK VAN GEHUWDEN EN
OUDERS VERWACHT DAT ZIJ OFFEREN.
(ouders tegenover hun kinderen)
‘Het moederschap.
Het is een leerschool in de liefde, in geduld, in overgave.
Het vraagt veel offers,
vooral in moeilijkheden, in beproevingen, in tegenwerking.
Maar in die school van liefde
kan men trouw blijven, kan men zich geven helemaal.
Vertrouwen, wat er u ook overkomt.
Offer alles op uit liefde: uw werken, uw lijden, uw tegenslagen.
En de Liefde zal overwinnen, omdat het Mijn Liefde is.’ (18/08/2010)
‘Ze moeten bidden!
Moeders moeten
bidden voor hun kinderen, offeren voor hun kinderen
- Zoals ook Mijn Moeder steeds heeft gedaan voor Mij en mét Mij!
Bidden en offeren: dat zal hun kinderen ten goede komen! én geduld hebben met hun kinderen, zoals Ík geduld heb met al Mijn kinderen.
Moeders moeten leren opnieuw hun kinderen te beminnen.
Er is zo weinig echte liefde onder elkaar!
Zeg dit tegen uw priester.
Liefde! Geduld! Offer en gebed! Veel gebed!’ (27/03/2005)

(ouders tegenover hun volwassen kinderen, die ondertussen een eigen leven
leiden)
‘(Zij moeten) bidden, offeren en vasten, vertrouwen op de Goddelijke
Voorzienigheid!
Er zal vrede komen, maar niet op de manier zoals (zij het verlangen).’ (17/12/2004)
‘(Zij kunnen) helpen door gebed en offers.
Hoe moeilijk de situatie ook is, vertrouwen én volharden in het gebed.
Het belangrijkste is te bidden voor hun zielen.
Wat er ook gebeurt, bidden voor hun zielen.’ (10/02/2009)

(N.a.v. moeilijkheden in de relatie)
‘Meer een leven van gebed en opoffering. Meer liefde in uw daden.
Alles aanvaarden als een akte van eerherstel.
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Het is geen gemakkelijk leven. Mijn leven was ook niet gemakkelijk!
Maar samen met Mij, in eenheid met Mij. Niet alles alleen willen doen!
Zonder Mij kunt gij niets.
Alles komt van Mij en is van Mij, hoe moeilijk het ook is.
Wat gij samen doet met Mij, dan wordt uw last draaglijk én kunt gij alles aan.’
(04/01/2009)

‘Gij wordt zwaar op de proef gesteld. - Mijn kind! - Blijf volharden.
Ik heb deze offers nodig.’ (01/12/2004)
Onze-Lieve-Vrouw zegt:
‘… Offer alles op uit liefde, in vereniging met het lijden van Mijn Zoon
voor deze wereld, voor de priesters.
Blijf volharden. Ik ben u steeds nabij!’ (24/12/2002)

(N.a.v. een gebroken relatie)
‘(Zij moeten) proberen (de liefde van de andere partner) terug te winnen
door zelf liefde te zijn,
wanneer het moeilijk is niet opstandig te zijn, maar zachtmoedig zijn, alles in
berusting aanvaarden.
Vertrouw op Mij dat alles zal keren in het positieve,
dat (hun) huwelijk zal gered worden
met liefde - veel liefde! - geduld, zachtmoedigheid en offer.’ (29/04/2005)

‘Beminnen.
Beminnen zonder maat.
Geven zonder maat.
Offeren zonder maat.
De Liefde volgen.’
(17/08/2006)
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5 DE HEER JEZUS IS VOOR ALLEN HET VOORBEELD VAN
OFFEREN.
‘… Ik offer Mij iedere dag opnieuw op voor ieder van u, maar ze verbannen
alles naar de achtergrond en maken van alles een show, alsof Ík niet meer lijd.
… Laat uw leven niets anders zijn dan gebed, eerherstel voor alles wat men Mij
iedere dag opnieuw aandoet. De vernederingen, die Ik in Mijn eigen Kerk moet
ondergaan, zijn verschrikkelijk.’ … (15/02/2005)
‘…Alles wordt van Mij verlangd om hun noden te lenigen die soms zo klein en
onbenullig zijn. In plaats van eens te offeren! Ik offer Mij steeds opnieuw.
Hoelang zal Mijn Liefde het nog halen tegenover Mijn Gerechtigheid?
Ondankbare mensen, die Ik maar steeds blijf beminnen!’ (21/01/2003)
‘Laat uw hart een rustplaats zijn voor Mij. Laat geen onrust en onvrede u
verstoren. Blijf liefde. Blijf rustig. Aanvaard alles in gelatenheid. Probeer u te
bedwingen. Ik zeg u: “Probeer”. Want Ik weet het is niet altijd gemakkelijk in
uw situatie … Ik weet dat het een hele opgave is, maar gij hebt reeds een lange
weg afgelegd. Vervolg uw weg in liefde.
Probeer - in rust, in vrede! - alles te aanvaarden, alles te dragen, alles te offeren
- Mijn kind! - zoals Ík nog steeds iedere dag doe. Doe het uit liefde voor Mij én
laat Mij dag en nacht verblijven in úw liefde, die Ík zo nodig heb.’ (19/05/2005)
‘Iedere priester moet na de Heilige Mis een dankgebed 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)
‘…Mijn Kruisoffer wordt herhaald op mystieke wijze.
Ik lijd - Mijn kind! - te moeten komen in zoveel zondige handen.
Ik blijf een voorwerp van spot en vernederingen in zo vele kerken. …
Ik ween. - Mijn kind! - Men denkt niet meer aan Mij.
Ik ben een Gekruisigde én blijf een Gekruisigde.’ … (09/03/2005)
‘… Mijn offer zal nog door zo velen niet meer erkend worden en afgebroken als
een gewoon avondmaal. Weet dat dit lijden is: dit te moeten aanvoelen én alles
te ondergaan zoals Ik het moet doen. Ik zie lijdzaam toe hoe ze alles vernietigen
waarvoor Ik hier gekomen ben.’ (29/01/2003)

‘Ik offer Mij iedere dag opnieuw op
voor ieder van u.’
00(15/02/2005)
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6 DE HEER JEZUS EN ZIJN MOEDER MARIA WILLEN DAT MENSEN
OFFEREN.
6.1 DE HEER JEZUS WIL DAT MENSEN OFFEREN.
‘… 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)
‘Ik dorst naar offerzielen, naar liefde, naar rechtvaardigheid.’ (22/11/2002)
‘Ik zoek offerzielen, maar zo weinig die zich aan Mij willen geven.
Bang van het lijden! Bang teveel van het wereldse te verliezen!
Niemand die wil delen in Mijn smarten, Mijn leed en pijn.
Ik voel me zo in de steek gelaten door Mijn kinderen.
Help Mij - Mijn kind! - en lijd mee. Voel mee de smart, die Mij wordt
aangedaan. Ik zal u steeds nabij zijn én u de kracht geven alles te doorstaan!’
(14/01/2003)

‘… Kijk niet naar deze wereld.
Zij willen u alleen maar wegtrekken van Mij én Ik heb u nodig!
Want zo weinig zielen die zich willen aanbieden als offerziel
én Ik heb ze zo nodig! (22/03/2003)

‘Opent uw hart voor Mijn Liefde,
voor Mijn genaden.
De genade van gebed, offer,
lijden en vasten.
Dit alles wil Ik u geven’
(21/12/2005)
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6.2 ONZE-LIEVE-VROUW WIL DAT MENSEN OFFEREN.
“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’ … (18/02/2004)
‘Ze blijven doof voor Mijn Woorden.
Ze blijven doof voor de Woorden van Mijn Moeder. …
Haar boodschappen zijn boodschappen van gebed, boete, vasten en
zelfopoffering. Wat niet iedereen wil aanvaarden!’ … (20/11/2002)
‘Ik ben naar Mijn Vader gegaan om voor velen een plaats voor te bereiden.
Maar vele plaatsen zullen leeg blijven ondanks de oproep die Mijn Moeder
steeds tot u richt: bekeert u, vast, bidt, offert.
Alleen zo kan men eens voor altijd de Eeuwige Glorie aanschouwen, kan men
voor altijd bij Mij zijn!’ … (29/05/2003)

“Gebed, bekering, boete, offeren, vasten”:
dit zijn de woorden
die Mijn Moeder vraagt,
telkens Zij hier op deze wereld verschijnt.’
(18/02/2004)
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‘Ik weet dat het moeilijk is
volledig te kiezen voor Mij.
Maar gij zijt vooral Mijn vertroosting!
Offer alles op.’
(09/05/2004)

‘Wij hebben (uw) gebed
en (uw) offers nodig.
Dat zal (uw) rust en vrede zijn.
Dan (zult u) Onze Wil volbrengen.
Laat dit voor velen zo zijn.’
(08/12/2007)
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7 WAAR MENSEN NIET WILLEN OFFEREN,
DAAR VALLEN ER SLACHTOFFERS.
7.1 WAAR MENSEN NIET WILLEN OFFEREN IN DE SAMENLEVING.
‘Deze wereld is zwaar ontredderd. …
Geweld moet nu voor alles een oplossing zijn.
Ik, Die alleen Liefde kan geven, moet toezien hoe deze wereld dreigt onder te
gaan door machthebbers, die nu zelf willen God zijn én die denken alles in
handen te hebben. …
Alles kan veranderen als men meer bidt met vertrouwen,
als deze wereld zich massaal bekeert, als machthebbers hun harten openen voor
de noden van de mensen, maar niet voor hun aanzien.
Ze zijn alleen uit op macht, rijkdom én Mijn kinderen worden slachtoffer zoals
steeds is gebleken in de geschiedenis.
Geweld is altijd zinloos geweest. Het brengt alleen leed mee, ellende
én de haat wordt bij de mensen aangewakkerd.’ (23/12/2002)
‘In welke toestand heeft de mens zichzelf gebracht door de Liefde te verwerpen?
… 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.’ … (23/03/2004)
Onze-Lieve-Vrouw zegt:
‘… Ik ween om Mijn kinderen. Deze wereld zijn Mijn kinderen, ongeacht ras of
cultuur. Ze zijn allen Mijn kinderen én Ik bemin hen allen met dezelfde Liefde.
Maar 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!’ … (15/09/2005)

‘Met geduld, offer en vasten, gebed
- veel gebed! - kan men alles bekomen.’
(17/10/2006)
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7 WAAR MENSEN NIET WILLEN OFFEREN,
DAAR VALLEN ER SLACHTOFFERS.
7.2 WAAR MENSEN NIET WILLEN OFFEREN IN HET GEZIN.
‘Kinderen groeien vaak op in een goddeloos gezin, waar alles kan, waar alles
mag, waar de waarden en de deugden van een christelijk gezin achterwege
worden gelaten, waar de ouders geen belang meer hechten aan echte trouw, waar
geen echte liefde meer is omdat men dé ware Liefde verworpen heeft met al haar
deugden. Daarom is er zoveel leed in de gezinnen, vallen zoveel gezinnen uit
elkaar én zullen kinderen altijd het slachtoffer blijven van de fouten, die hun
ouders hebben begaan!’ (01/09/2004)
‘… Velen zijn ontrouw geworden aan hun gegeven woord, leven in onmin,
leven in overspel. … Het brengt veel onrust en veel verwondingen mee. De
mensen beseffen de staat van zonde niet meer waarin ze leven, zowel van
gehuwden als ongehuwden.
Mensen leven in zedelijk verval én ook kinderen zijn er het slachtoffer van. …
Mensen leven in verval én geven zich over aan alle vormen van genotzucht,
die hen naar de afgrond voeren. De waarde voor het leven wordt niet meer
gerespecteerd. Mensen geven niets meer om elkaar, leven alleen voor zichzelf.
Zo gaan vele levens kapot naar ziel, naar lichaam.’… (28/12/2003)
Onze-Lieve-Vrouw zegt:
‘Onder het Kruis ben Ik de Moeder van Smarten geworden, Moeder van de
wereld, Moeder van de priesters, Moeder van de gezinnen.
Dat allen zich toewijden aan Mijn Moederlijk Hart. Ook de zo vele gezinnen
met jonge kinderen.
Waar zoveel verdeeldheid is! Waar kinderen het slachtoffer zijn!
- Kinderen die opgroeien in een wereld van geweld, goddeloosheid,
losbandigheid, zedeloosheid! Waar de moraal verdwenen is! - Zij leven in een maatschappij die verziekt is! Dat allen terugkeren naar Mijn Onbevlekt Hart. Zodat Ik hen onder Mijn hoede
kan nemen! Opdat er opnieuw vrede en verzoening mag komen in de gezinnen,
de families én in de wereld!
De gezinnen zouden de steunpilaren moeten zijn in deze maatschappij.
Maar doordat men denkt dat alles mag, dat alles kan, gaat alles verloren!’
(31/01/2003)

‘Blijf verder bidden en offeren.
Uw gebed is niet vruchteloos!’
(07/11/2002)
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‘Wees waakzaam voor de bekoringen
en de listen van Mijn tegenstander.
Hij haat u omwille van de zielen,
die hem ontrukt worden
door uw gebed, uw offer.’
(18/01/2004)

(Heel het Hemelse Hof)
‘Wij horen uw smeken.
Alleen later zult gij zien hoe velen gered
werden door uw gebed, tranen, offers.
Blijf hoopvol.’
(12/08/2004)
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‘Ik geef u Mijn Liefde.
Ik geef u kracht, de genade van gebed,
offer, vasten en lijden.’
(16/06/2003)

‘Offeren!
Stil verborgen leven leiden!
Verborgen voor het oog van de mensen!’
(09/08/2007)
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Tekeningen: Filip Coudron, Gits

Deze brochure is een verduidelijking van de boodschappen - aan de hand van
het thema ‘OFFEREN’ met speciale aandacht voor ‘OFFERZIEL’ - 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’,
‘Eerherstel’, ‘Hoe omgaan met ziektes, rampen, tegenslagen’, ‘Leven’,
‘Paus’, ‘Voorwoord: Bedoeling van de boodschappen’.
www.boodschappen-eerherstel.net
Wilfried Tant pr.
Koolskampstraat 24
8830 Gits
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