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Mijn zeer geliefde dochter, terwijl deze missie wereldwijd blijft aangroeien en uitbreiden, zal deze 
gepaard gaan met nieuwe wonderen die, in Mijn mededogen, geschonken zullen worden aan 
diegenen die vreselijk lijden. Toen Ik de eerste keer kwam, strekte Mijn barmhartigheid zich uit over 
diegenen die Mijn hulp nodig hadden. 
 
Er zullen diegenen zijn, die doordrongen zullen zijn van gebrek aan geloof en die door vreselijk 
lichamelijk leed getroffen zullen worden. Bij diegenen die tot Mij komen, zal Ik het lijden verlichten. 
Ik zal dat doen om het geloof in hun ziel te ontsteken, maar het zal alleen door de kracht van het 
Heilige Geest zijn, dat zij genezen kunnen worden. 
 
Breng Mij jullie lijden! Breng Mij jullie zorgen! Breng Mij jullie pijn! Kom tot Mij, door jullie gebeden, 
en Ik zal luisteren! Ik wil jullie allemaal in Mijn armen nemen en jullie beschermen.  
 
Neem a.u.b. dit nieuwe geschenk van genezing, dat Ik jullie nu aanbied, aan. Het is in de vorm van 
een kruistochtgebed en zal jullie genezen naar geest, lichaam en ziel. 
 
Door dit gebed begiftig Ik jullie met het kostbaar geschenk van genezing. Door het te bidden, zullen 
jullie begrijpen dat dit verzoek om hulp grote geschenken op jullie, en op diegenen die jullie in dit 
gebed insluiten, doet neerkomen. Als zodanig gaat dit gepaard met een bijzondere bescherming 
voor de heropleving van die verdwaalden, die onzeker zijn over hun geloof en die een gevoel van 
moeheid ervaren. Zij kunnen te lijden hebben onder twijfels. Zij kunnen lijden aan lichamelijke 
kwalen, die hun vermogen om Mij toe te laten hun vrede, liefde en troost te bezorgen, 
verwoesten. 
 
Bid a.u.b. dit kruistochtgebed om deze zegen van genezing te ontvangen. 
 

Kruistochtgebed (94) ‘Om geest, lichaam en ziel te genezen’ 
 

O lieve Jezus,  
ik plaats Mij voor U,  
vermoeid, ziek, in pijn en met een verlangen om Uw stem te horen. 
Laat mij geraakt worden door Uw goddelijke aanwezigheid  
opdat ik doorheen Mijn geest, lichaam en ziel  
door Uw goddelijk licht overspoeld zal worden. 
Ik vertrouw op Uw barmhartigheid. 
Ik geef mijn pijn en lijden geheel aan U over  
en ik vraag dat U mij de genade schenkt om op U te vertrouwen  
zodat U mij kan genezen van deze pijn en duisternis,  
waardoor ik weer ongeschonden kan worden  
en waardoor ik de weg van de waarheid kan volgen  
en U kan toelaten mij naar het leven in het Nieuw Paradijs te voeren. 
Amen. 

 
Jullie moeten je eerst om jullie geloof bekommeren. Daarna zal Ik, door de genade van Mijn 
barmhartigheid, jullie verzoek om genezing overeenkomstig Mijn Heilige Wil beantwoorden. 
 
Jullie geliefde Jezus 


