
Mijn woord zal zich in Australië en Nieuw-Zeeland verspreiden 
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Mijn geliefde leerlingen, hoe laten jullie tranen van verlichting in Mijn heilige ogen opwellen. 
 
Jullie mooie naties, vol rijke overvloedige natuurlijke hulpbronnen, zijn zonder ziel. De naties van 
Australië en Nieuw-Zeeland zijn aan de ene kant weelderig, door het geschenk dat Mijn Vader jullie 
nagelaten heeft, maar aan de andere kant zijn ze dor. 
 
Ik roep jullie naties nu op om Mij te helpen jullie geloof te doen ontbranden en Mijn heilig Woord 
te verspreiden zodat het de ziel van al Gods kinderen in jullie landen zal voeden. 
 
Mijn Woord zal door deze missie, Mijn laatste missie om zielen op aarde te redden, in Australië 
verspreid worden. 
 
Aan jou, Mijn dochter, zal de gave van de Heilige Geest geschonken worden, om Mij de zielen te 
brengen waarnaar Ik hunker. Jullie, Mijn volgelingen, hebben een zware last te dragen omdat het 
Woord van God in jullie land bij miljoenen onbekend is. Zeer weinig kerken, binnen de christelijke 
gemeenschap, worden gebruikt op de manier dat dit zou moeten gebeuren. Het zijn lege hulzen en Ik 
Ben misnoegd door het zwakke geloof dat onder jullie bestaat. Jullie moeten nog veel leren en veel 
verwerven, terwijl jullie – uit eigen vrije wil – Mij volgen op de weg van de waarheid. 
 
Mijn plan, om jullie ziel voor te bereiden en jullie hulp in te roepen om die zielen - die niet in God 
geloven - te redden, is groots. Mijn plan bestaat erin de atheïsten te roepen en hen te bekleden met 
Mijn Heilige Geest zodat Mijn stem snel gehoord wordt. Hier is een bijzonder kruistochtgebed voor 
de redding van Australië en Nieuw-Zeeland. 
 
Kruistochtgebed (99) ‘Om de redding van Australië en Nieuw-Zeeland 
 

O God, Almachtige Vader,  
In naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,  
ontferm U over al Uw kinderen in Australië en Nieuw-Zeeland. 
 
Vergeef ons onze afwijzing van Uw heilig Woord. 
 
Vergeef ons de zonde van onverschilligheid. 
 
Bevrijd ons van onze heidense cultuur  
en bekleed ons met de genaden die wij nodig hebben  
om de hoop, het geloof en de naastenliefde  
onder onze broeders en zusters aan te wakkeren. 
 
Wij smeken U om de gave van onderscheiding  
en vragen dat U ieder van ons de zegeningen verleent  
die wij nodig hebben om ervoor te zorgen  
dat enkel de waarheid van Uw heilig Woord gehoord kan worden  
en dat aan alle zielen de sleutels tot eeuwig leven toegekend worden. Amen. 

 
Zeer spoedig zal Mijn Heilige Geest jullie ziel verteren, en zullen jullie met een rustig vertrouwen 
oprukken terwijl jullie de waarheid bekendmaken aan al diegenen waarmee jullie in contact 
komen. 
 
Wees dankbaar voor deze zegen waarmee Ik nu jullie naties bedek! Ik houd van jullie en Ik vertrouw 
erop dat jullie aan Mijn oproep gehoor zullen geven. 
 
Jullie Jezus 


