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Vandaag spreek Ik met jou, Mijn dochter, om troost te bieden aan diegenen die bang zijn voor de 
toekomst. 
 
De toekomst, lieve kinderen, ligt in Mijn heilige handen. 
 
De tijd is aangebroken waarin het Nieuw Koninkrijk, het Koninkrijk waarover Mijn geliefde Zoon zal 
heersen, bewaarheid zal worden. 
 
Dit is de eindfase waarin de aarde voorbereid wordt om een grote schare voort te brengen die van 
Mijn Zoon houden en die, na verloop van tijd, van Mij houden. 
 
Er moet veel gebeuren opdat Mijn Goddelijke Wil geschiede en gebed, geduld en moed zijn 
noodzakelijk. 
 
Vrees niet Mijn hand maar de hand van diegenen die jullie vijanden zijn ! 
 
Er woekert veel goddeloosheid in de wereld en de tijd is aangebroken voor Mij om die naties te 
straffen die Mijn kinderen op aarde kwellen. 
 
Terwijl de strijd begint, zullen de Huizen die Mij - God de Vader - eer betonen, hernieuwd worden. 
 
Spoedig zullen zij beseffen hoe zij de Ene Ware Messias - die Ik naar de aarde zond in Mijn Zoon, 
Jezus Christus, om de wereld redding te schenken – verworpen hebben. 
 
Dan zullen diegenen die in Mijn Zoon geloven en in Mij, de Allerhoogste God, zich eenstemmig 
verheffen om de weg te effenen zodat de Tweede Komst van Mijn Zoon kan plaatsvinden. 
 
Pas wanneer de zuivering voltooid is, zal Mijn Zoon wederkeren. 
 
De zuivering waarover Ik spreek, vindt plaats wanneer de goeden gescheiden zullen worden van 
diegenen die slecht zijn. Diegenen die hun leven leiden, gevuld met leugens die door Satan in hun ziel 
gezaaid worden, hebben nog altijd tijd om tot inkeer te komen. 
 
Ik zal alles in het werk stellen om hen te vrijwaren voor het beest want zo gemakkelijk geef Ik Mijn 
kinderen niet op. 
 
Ik zal door diverse goddelijke ingrepen, door Mij bekrachtigd, proberen hen in Mijn barmhartige 
armen te nemen om hen te redden. 
 
Vertrouwen en geloof in Mij is het pad naar het Eeuwig Leven. 
 
Enkel door Mijn Zoon, de Redder van de wereld, kunnen jullie tot Mij, de Vader van het universum, 
komen. 
 
Want om tot Mij te komen, moeten jullie van de zonde gered worden. 
 



Om gered te worden van de zonde, moeten jullie jezelf verlossen in de ogen van Mijn Zoon. 
 
Zoals Ik Mijn Zoon de eerste keer zond om jullie verlossing te verlenen, zo zend Ik Hem ook nogmaals 
om jullie nog een laatste keer te redden voordat de Nieuwe Hemel en de Nieuwe aarde 
samensmelten om één te worden. 
 
Diegenen die de grootse barmhartigheid van Mijn Zoon weigeren te aanvaarden - na deze laatste 
kruistocht om al Mijn kinderen naar het Paradijs, hun rechtmatig erfdeel, te brengen – zullen voor 
eeuwig verloren gaan.  
 
Hierna is er geen weg meer terug. 
 
Vergeet nooit wie Ik ben !  
 
Ik ben God de Vader en Ik heb jullie geschapen. 
 
Ik houd van jullie. 
 
Ik verlang ernaar om jullie allemaal thuis te brengen maar hoezeer vloeien Mijn tranen. 
 
Dat komt doordat er zovelen zullen zijn die Ik niet zal kunnen redden tenzij zij zich omkeren en Mij 
vragen hen te helpen. 
 
Deze roep vanuit de Hemel werd voorzegd. 
 
Enkel het Lam van God, Mijn Zoon, heeft de bevoegdheid om jullie de komende gebeurtenissen te 
openbaren. 
 
Enkel Hij kan de Zegels openen. 
 
Hij doet dit nu met de hulp van de zevende engel, de zevende boodschapper. 
 
Open jullie ogen en aanvaard dat het geprofeteerde Boek der Waarheid nu eindelijk, voor jullie ogen, 
hoofdstuk per hoofdstuk, geopend wordt. 
 
Aanvaard dit als een geschenk, want het zal jullie het Eeuwig Leven bezorgen. 
 
Jullie geliefde Vader in de Hemel 
God de Allerhoogste 


