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Mijn zeer geliefde dochter, Ik schenk de wereld het Boek der Waarheid, voor elke ziel in elke natie. 
Het is een geschenk voor de mensheid, maar weet dit: 
 
Ik geef jou, Mijn dochter, als enige de bevoegdheid om te beslissen hoe het vertaald, verdeeld en 
gepubliceerd moet worden om dit werk te beschermen. Alles aangaande de publicatie van deze 
boodschappen kan enkel gebeuren met jou persoonlijke goedkeuring. Dat is Mijn verlangen en 
ieder die niet gehoorzaamt aan Mijn instructies aan jou, en Mijn boodschappen publiceert uit 
winstbejag, heeft niet Mijn zegen. 
 
Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen en hoe het 
Boek der Waarheid gepubliceerd wordt, brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. 
Donaties zijn niet nodig aangezien de opbrengst van de boeken gebruikt moet worden om de 
productie van andere boeken en de kosten om deze in alle talen te publiceren, te financieren.  
 
Jij, Mijn dochter, zult voortdurend aangevallen worden omdat jij Mij in deze zaak gehoorzaamt. Jij 
zult ervan beschuldigd worden dat je profijt probeert te trekken uit dit werk, maar jij zult weten dat 
dit niet waar en niet mogelijk is. 
 
Diegenen die jou op dit vlak het meest zullen aanvallen, zullen diegenen zijn die van Mijn werk willen 
profiteren of er op de een of andere manier munt uit willen slaan en zij zullen boos worden wanneer 
jij hen niet zal toestaan dit werk te beheren. 
 
Daarom verklaar Ik dat aan niemand de bevoegdheid gegeven werd om Mijn heilig Woord in 
boekvorm te verspreiden – enkel aan jou, Mijn dochter. Jij mag echter, onder Mijn leiding, toelating 
geven aan diegenen die vragen om jou door middel van websites en afgedrukte documenten te 
helpen. Maar zij mogen dat enkel doen als zij de toelating vragen om dat te doen en deze van jou 
krijgen. 
 
Mijn Woord is heilig en alle respect moet betoond worden voor Mijn verlangens en instructies aan 
de mensheid. Jullie, Mijn volgelingen, moeten handelen zoals Mijn profeet Maria dat van jullie vraagt 
en jullie moeten haar wensen inzake de publicatie van Mijn boodschappen respecteren. Val haar aan 
vanwege dit werk, en jullie beledigen Mij, jullie Jezus! 
 
Van jullie, Mijn volgelingen, zal verlangd worden te allen tijde Mijn Heilige Wil te doen, ongeacht de 
situatie. Ik leid Mijn dochter, Maria. Zij werd als de eindtijdprofeet gekozen. Ik spreek door haar. 
Haar stem wordt de Mijne. Haar verdriet en pijn zijn de Mijne. Haar liefde voor anderen is Mijn 
liefde. Haar hand wordt door de Mijne geleid. Haar inzicht in de manier waarop Ik wil dat Mijn 
Woord gehoord wordt, komt van Mij. 
 
Mijn dochter heeft met reden deze geschenken van de Hemel gekregen. Luister naar wat zij jullie 
vertelt want jullie kunnen er zeker van zijn dat het van Mij gekomen zal zijn! 
 
Jullie Jezus 
 
 
Nota: Naar aanleiding van deze boodschap heb ik aan de zienster de toestemming gevraagd en ook 
gekregen voor het blog www.bloggen.be/waarschuwing , de omzendbrieven en de boekdelen. 
 
Nota van Maria van de Goddelijke Barmhartigheid: Aangaande deze boodschap wordt de toelating 
verleend aan allen, die de boodschappen of de kruistochtgebeden van de website wensen uit te 
printen of via email te versturen, om deze gratis in elke taal te verspreiden. Zolang er geen geld aan 
verdiend wordt om de boodschappen bij de mensen te krijgen, mogen de kosten gedekt worden. 
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