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Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te 
blijven oprichten. 
 
Voor Mij is de tijd aangebroken om jullie allemaal op te roepen en te verzamelen, om Mijn 
strijdmacht te vormen, zodat de opmars naar de eeuwige zege deze eigenste dag kan beginnen. 
 
Op 9 november 2012, de tweede verjaardag van Mijn eerste oproep aan jou, Mijn dochter, zou ik 
willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt. 
 
Kruistochtgebed (82) ‘Om de zege van de Restkerk’ 
 

Jezus, Koning en Redder van de wereld, 
wij beloven U ons eerbetoon, onze trouw en onze daden,  
om aan allen Uw glorie te verkondigen. 
Help ons de kracht en het vertrouwen te krijgen  
om op te staan en te allen tijde de waarheid bekend te maken. 
Sta nooit toe dat wij wankelen of talmen in onze opmars naar de zege  
en in ons plan om zielen te redden. 
Wij beloven U onze overgave, ons hart en al wat wij bezitten,  
zodat wij vrij zijn van obstakels  
wanneer wij de doornige weg naar de poorten van het Nieuw Paradijs voortzetten. 
Wij houden van U, liefste Jezus, onze geliefde Redder en Verlosser. 
Wij verenigen ons met lichaam, ziel en geest in Uw Heilig Hart. 
Stort Uw genade van bescherming over ons uit. 
Bedek ons met Uw Kostbaar Bloed  
zodat we met de moed en liefde vervuld worden om op te staan  
en de waarheid over Uw Nieuw Koninkrijk bekend te maken. 
Amen. 

 
Ik vraag jullie, lieve volgelingen van Mij, om samen te komen, aan te groeien en Mijn heilig woord 
over alle naties te verspreiden. Ik vraag dat jullie je altijd op Mij richten en met Mij naar de 
uiteindelijke zege van de zaligheid toe werken. 
 
Jullie Jezus 
 
 


