
Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook 
aanhangen, liefde kan enkel van God komen. 
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Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens het belang van de liefde te bespreken en hoe de wereld zonder 
liefde niet zou kunnen overleven. 
 
God is liefde. Liefde is afkomstig van God. 
 
Waar jullie liefde aantreffen, voelen jullie ogenblikkelijk de aanwezigheid van God. 
 
Bijna iedereen ter wereld voelt op een bepaald moment liefde. Liefde bevrijdt de ziel en haar 
zuiverheid biedt jullie een blik op de diepte van de liefde die God bezit voor elk van Zijn kinderen. 
 
Liefde overwint de dood. 
 
Liefde overwint het kwaad. 
 
Liefde is eeuwigdurend. Deze kan nooit vergaan want zij komt van God en zal in eeuwigheid 
voortduren. 
 
Wanneer de liefde in dit leven aangevallen wordt door de Boze – die handelt door middel van zielen - 
lijdt deze, kwijnt weg en kan door onverschilligheid of, zo nu en dan, door haat vervangen worden. 
 
Het is enkel door de liefde, vooral voor elkaar, dat de vrede zich in de wereld kan ontwikkelen. 
 
Zonder liefde zouden de mensen afsterven en onvruchtbaar worden. 
 
Wanneer jullie van een kind houden, voelen jullie dezelfde soort liefde als die Mijn Vader in Zijn Hart 
draagt voor elk kind dat door Zijn schepping ter wereld gebracht wordt. 
 
Stel jullie eens de angst van een ouder voor wanneer een kind vermist raakt. 
 
Het verdriet, de bezorgdheid en de ongerustheid zijn gelijk aan wat door Mijn Vader gevoeld wordt 
wanneer Zijn kinderen dwalen en de waarheid over Zijn bestaan zoekgeraakt zijn. 
 
Stel jullie vervolgens de verschrikking voor die een ouder moet doorstaan als hun kind niet gevonden 
kan worden. 
 
Wat als zij voor eeuwig verloren geraakt zijn? Dat is het hartzeer dat Mijn Vader doorstaat wanneer 
Hij zijn kinderen verliest. 
 
Niets geeft Hem troost tot Hij hen terug kan vinden of tot zij zich omkeren en terug naar huis, naar 
Hem, komen gelopen. 
 
Geheel de schepping werd gegrondvest op de liefde van Mijn Vader. 
 
Zijn liefde overspoelt de Hemel en de aarde en is geweldig krachtig. 
 



Alles werd geschapen door Zijn goddelijke liefde en Zijn edelmoedigheid van hart zodat Hij al de 
wonderen van de schepping met Zijn kinderen kon delen. 
 
Zijn liefde voor Zijn kinderen zal nooit vergaan. 
 
Zijn verraad door Lucifer, aan wie Hij alles gaf, heeft ertoe geleid dat Zijn liefde voor de mensheid 
door een groot deel van de mensen niet beantwoord wordt. 
 
Maar als een altijd liefdevolle Vader, is Zijn liefde zo krachtig dat niets ooit Zijn liefde voor Zijn 
kinderen kan verdrijven. 
 
Zijn liefde houdt in dat iedere persoon een tweede kans gekregen heeft. 
 
De Waarschuwing, een groots geschenk bekrachtigd door Mijn Vader, is een bijzondere roep vanuit 
de Hemel. 
 
Deze roep, een groot bovennatuurlijk mirakel, zal elk van jullie de kans geven om gered te worden, 
om geroepen te worden en om de sleutel te krijgen om de deur naar het Nieuwe Paradijs op aarde te 
openen. 
 
Wat diegenen onder jullie betreft die de sleutel tot het Paradijs aanvaarden: jullie zullen in feite 
het Beest verslaan. 
 
De wereld zal eindelijk verlost zijn van het kwaad, de zonde, het lijden en van elke pijn. 
 
Er zal vrede heersen. 
 
De liefde voor Mijn Vader zal eindelijk gedijen en jullie zullen allemaal leven overeenkomstig Zijn 
goddelijke Wil. 
 
Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan 
enkel van God komen. 
 
Het is het licht dat in iedere ziel aanwezig is, zelfs in diegenen die verharde zondaars zijn, want God 
dooft Zijn licht nooit. 
 
Grijp het vast! Omhels het! Klamp jullie vast aan de liefde want het zal jullie tot Hem voeren! 
 
Liefde zal jullie behoeden voor de duisternis. 
 
Jullie Jezus 
  


