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Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben Christus, de Redder van het menselijk ras en Ik zal spoedig Mijn 
kroon opnemen en eindelijk over de aarde regeren. 
 
De doornenkroon blijft echter nog steeds op Mijn heilig hoofd staan, tot de grote dag aanbreekt 
waarop Ik eindelijk op de troon zal plaatsnemen die Mij door Mijn Vader beloofd werd. 
 
Ik Ben de enige ware Koning, de enige ware God. Toch draag Ik een doornenkroon die, door de 
handen van ondankbare mensen, zo wreed werd opgezet. 
 
Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten. Ook vandaag niet. Neen, in plaats 
daarvan kwetsen zij Mij nog steeds, door wreed de redding te verwerpen die Ik voor hen bekomen 
heb toen zij Mij kruisigden. 
 
Ik heb gewacht en gewacht tot de mensen hun ogen zouden opslaan en openen om de waarheid te 
zien. 
 
Nog zo weinig Christenen volgen Mijn Leer na. Zij zijn verzwakt door de druk van buitenaf en zwijgen 
als de wereld de zonde als iets goeds omhelst. 
 
Mijn kroon ligt klaar en Ik zal in een stralenkrans aankomen. Geen mens zal Mij niet kunnen zien 
als Ik uit de Hemel kom. 
 
Deze gebeurtenis zal zich gedurende enkele uren afspelen en het zal een sterke man van geloof 
ertoe brengen om te juichen en te jubelen. 
 
Zovelen zullen beschaamd en bang zijn wanneer zij Mij zien. Zelfs dan nog zal Ik, als zij Mij vragen om 
hen te vergeven, dat tot op de allerlaatste seconde doen. 
 
Hoed jullie voor diegenen die beweren dat zij Mij zijn. Dat is zeer belangrijk want Ik zal pas komen 
op die ene dag. 
 
Ik zal niet als mens op de aarde rondwandelen want dat werd niet door Mijn Vader toegestaan. 
Laat dergelijke mensen jullie niet misleiden. 
 
Mijn Rijk is nabij en laat al diegenen weten die Mij, Mijn bestaan of de profetieën – vervat in het 
Boek van Mijn Vader – niet kunnen erkennen, dat dit niet tegengehouden kan worden. 
 
Satan en diegenen, die hem volgen, hebben geen macht over Mij. De enige macht die telt, is de 
macht van God die van al Zijn kinderen houdt. 
 
Bereid jullie voor op Mijn Nieuw Koninkrijk en wees blij. Zie verlangend uit naar die dag, want dat 
zal de dag zijn waarop al het menselijk lijden voorgoed ophoudt. 
 
Enkel diegenen die Mijn Leer volgen, zullen Mijn Nieuw Paradijs meemaken. 
 
Mijn leerlingen moeten een kring van gebed vormen om de ziel te redden van diegenen die zelfs op 
de laatste dag niet tot Mij zullen komen. 
 
Bid a.u.b. de litanie om de genade van kwijtschelding voor diegenen die niet de kracht bezitten om 
zich zelf te helpen. 
 
Jullie Jezus 


