
Ze zullen zeggen dat Ik getrouwd was. Ze zullen zeggen dat Ik gewoon een 
profeet was. 
 
Donderdag 20 september 2012   15.16u 
 
Ik ben jouw mystieke Bruidegom, en als zodanig zal jij blijven lijden om zielen te redden. 
 
Mijn zeer geliefde dochter, de tijd waarin over de hele wereld leugens over Mij verspreid zullen 
worden, heeft een aanvang genomen. 
 
Zoals Ik je al eerder vertelde, zullen zij leugens verzinnen en onwaarheden creëren over Mij, Jezus 
Christus, zodat zij Mijn goddelijkheid kunnen ontkennen. 
 
Mijn goddelijkheid is almachtig. 
 
Ik kwam in het vlees en vernederde Mijzelf op een manier die de mensen niet verwachtten. 
 
Ik kwam niet gekleed als een koning. 
 
Ik schreeuwde niet of schepte niet op zoals een koning opdat anderen aan Mijn voeten zouden 
neervallen. 
 
Ik gebood anderen niet om Mij te bedienen. 
 
In plaats daarvan kwam Ik om te dienen. 
 
Ik kwam om jullie redding af te smeken. Om dat te doen, moest Ik Mijzelf vernederen door mens te 
worden, een arme mens, van nederige afkomst. 
 
Hoewel Ik als mens kwam, betekende dit niet dat Mijn goddelijkheid aangetast werd. Ik werd zonder 
zonde geboren. Het was voor Mij onmogelijk om te zondigen. Ik mag als mens dan wel dezelfde 
verlangens van het vlees gehad hebben, maar Ik beging nooit een zonde, want dat kon niet. Ik was 
zuiver in gedachten, lichaam en geest. 
 
Ik was op zoveel manieren zoals de mens. Maar Ik stond op uit de dood. 
 
De leugens die zullen opduiken, waarbij ze de waarheid over Mijn bestaan zullen ontkennen door 
een reeks van onwaarheden, zullen de aarde beginnen te overspoelen. 
 
Ze zullen zeggen dat Mijn lichaam nog teruggevonden kan worden. Ze zullen zeggen dat Ik getrouwd 
was. Ze zullen zeggen dat Ik gewoon een profeet was. Z e zullen vervolgens nogmaals proberen te 
bewijzen dat Ik een ketter was. Dat Ik lasterde tegen God. Ze zullen de spot drijven met Mijn 
woorden, zoals deze nu aan de wereld gegeven worden, en Mij dan afwijzen. 
 
Zij doen dat om twee redenen. De eerste is om Mijn goddelijkheid te schenden en Mij als een 
gewone man voor te stellen. De tweede reden is om twijfel te zaaien over Mijn rol als de Messias. 
 
Hoezeer beledigen zij Mijn naam. 
 
Hoezeer verwarren zij Mijn volgelingen. 
 



Luister niet naar leugens! 
 
Luister niet wanneer zij proberen om jullie ervan te overtuigen dat God het heelal niet schiep! 
 
Want al deze afleidingen zijn bedoeld om jullie geloof te verzwakken en jullie ziel weg te kapen. 
 
Sluit jullie oren af voor dergelijke snoodheid! Sluit jullie ogen voor onwaarheden aangezien alles in 
het werk gesteld zal worden om jullie ervan te overtuigen dat Ik niet de Messias, de Redder en 
Verlosser van de mensheid was. 
 
Hoe blind zijn zij. 
 
Hoe weinig hebben zij geleerd. 
 
Jullie Jezus 


