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De tijden zijn aangebroken waarbij binnenkort in de wereld een nieuwe figuur 

zal verschijnen. De Moslims verwachten de komst van de Imam Mahdi, de 

Joden verwachten een Messias, de Hindoes verwachten de komst op aarde 

van Krishna, de Boeddhisten verwachten de ‘Tweede Buddha’ Maitreya en de 

New-Agers verwachten ook Maitreya. 

Het draait eigenlijk allemaal om één en dezelfde figuur. Deze figuur is de 

voorzegd in het Boek Apocalyps door de Apostel Johannes. Tot Antichrist 
op heden is zijn ware naam en identiteit onbekend en heeft hij zich nog niet 

publiekelijk geopenbaard, maar er kunnen al tippen van de sluier opgericht 

worden.  

Eén ding moet men weten. Christus zal wederkomen zoals hij is heengegaan. 

Hij zal in alle glorie en heerlijkheid in de wolken verschijnen, vergezeld van 

engelen en niemand zal dit ontgaan. Dit is de echte Wederkomst. 

Hij die dus zal beweren de Messias te zijn en die hier rondwandelt op aarde 

is een leugenaar, een bedrieger, hij is de Antichrist. Maar hij zal vele wonderen en tekenen doen 

en velen verleiden. Pas op dat hij ook u niet verleidt! De regeringsperiode van de Antichrist gaat 

vooraf aan de Wederkomst van de Ware Christus die de Zoon van God is. 

 

 

Maitreya en de Boeddhisten 

Binnen het boeddhisme is Maitreya (Pali: Metteyya) de toekomstige Boeddha. Maitreya is een 

bodhisattva, die volgens sommige boeddhisten uiteindelijk op aarde geboren zal worden, verlichting 

zal bereiken en een pure dhamma zal onderwijzen. Maitreya Bodhisattva wordt de opvolger van de 

historische Sakyamuni Boeddha.Hij werd het eerst benoemd in de Maitreyavyakarana, een tekst in 

het Sanskriet. De Maitreya zal in slechts zeven dagen de verlichting bereiken.  

Opdat de wereld de komst realiseert moeten verschillende condities worden vervuld: geschenken 

moeten aan monniken worden gegeven, morele voorschriften moeten worden gevolgd en offers 

moeten worden gemaakt bij heiligdommen. 

Volgens de profetie zal de komst van de tweede Boeddha een eind aan oorlog, hongersnood en 

ziekte maken en een nieuwe samenleving gebaseerd op tolerantie en liefde creëren. 
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Maitreya en de New-Age beweging 

 

Uit New-Age bronnen zijn er ook profetieën bekend  over 

Maitreya. Deze visioenen komen echter niet van de Hemel, 

maar zijn afkomstig van demonen. 

 

Voorspellingen over de verschijning van Maitreya  

 

 Maitreya zal verschijnen wanneer catastrofen zich in 

de wereld manifesteren 

 Maitreya zal tevoorschijn komen terwijl er een grote verandering gebeurt in de 

wereldeconomie 

 Maitreya zal een Nieuwe Wereld Religie tot stand brengen 

De nieuwe wetenschap zal zijn 

goddelijkheid aantonen en dit zal leiden 

tot de Nieuwe Wereld Religie. Het 

aloude schisma tussen alle religies en 

wetenschap zal genezen worden. 

… Deze mensen zouden dan realiseren dat er slechts Eén Religie is en Eén Kerk en dat dezelfde God 

werkt door vele godsdiensten, vele rassen en vele kleuren van de mensheid. De volheid van de 

Waarheid zal enkele gerealiseerd worden door het finaal samenbrengen van deze godsdiensten in 

een Universele Kerk en de Eén Wereld Religie. 

 Maitreya zal geholpen worden door de Meester Jezus, die binnenkort de controle in de 

Rooms Katholieke Kerk zal overnemen en die het Christendom er toe zal brengen om 

Maitreya te aanvaarden als de teruggekomen Christus. 

 Maitreya zal een belangrijke rol spelen in het tot stand brengen van vrede in het Midden 

Oosten. 

 Bijbel-gelovers zullen Maitreya verwerpen door de misinterpretatie van waarschuwingen in 

de schrift. 

 

Benjamin Creme heeft zelfs al boodschappen van Maitreya ontvangen  (via meditatieve channeling). 

Hier een fragment uit boodschap 140. 

“Christus is hier, vrienden. De Avatar is gekomen. Jullie broeder wandelt in jullie midden…”  

Maitreya zou zelfs al aan mensen zijn verschenen.  
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Links is een foto van Maitreya toen hij in 1988 in Nairobi tijdens een religieuze bijeenkomst uit het 

niets verscheen, een toespraak hield voor de massa en toen weer opging in rook. Alle aanwezige 

mensen (en dat waren er veel) getuigen hiervan. 

Rechts een afbeelding van ‘Lord’ Maitreya zoals ze hem in de New-Age beweging ook vereren. 

Hieronder een getuigenis van iemand die hem zou zien verschijnen hebben tijdens een New-Age 

meditatie-sessie. 

Lange ‘hindoe’   

Rond Pasen 1993 gingen we met vier mensen uit Spanje naar Londen om deel te nemen aan de 24-

uurs meditatie bij Benjamin Creme (een New-Ager die zich in het bijzonder met Maitreya bezighoud, 

nvdr). Op de avond van Goede Vrijdag hebben wij enige uren met zijn vieren gemediteerd. 

Zaterdagochtend, na een tijdje gemediteerd te hebben, bleef ik even zitten en keek naar de mensen 

die aanwezig waren en degenen die kwamen en gingen. Plotseling liep er een lange man, in het wit 

gekleed en met een goed verzorgde stevige, zwarte baard langs. Ofschoon het licht gedimd was, 

zag ik dat zijn huid donkergoud van kleur was. Ik dacht: "Hoe is hij binnengekomen?" Ik sloot mijn 

ogen en probeerde weer te mediteren; na een poosje opende ik ze weer en toen zag ik dezelfde man 

links achter in de ruimte staan. Het viel mij op dat hij erg lang was en ongeveer 37 à 38 jaar oud.  

Het einde van de transmissie naderde en ik ging samen met een vriendin naar buiten. We stonden 

aan de overkant van de straat tegen een tuinmuur en keken naar het huis van Benjamin Creme. Mijn 

vriendin Marta vroeg: "Wie was die lange hindoe?" Ik antwoordde: "Die was er nu toch niet, dat was 

toch vanochtend>". En één van de anderen zei: "Ik was ook diep ontroerd, hij zat in de hoek en ik 

dacht dat hij misschien Maitreya was". Haar man viel haar in de rede en zei: "Maar dat kan helemaal 

niet, er zat daar niemand, die stoel was leeg!" Maar Marta hield voet bij stuk: "Hij zat daar wel, hij 

stond op, deed één stap, draaide zich om en stond precies voor mij. Ik zag hem heel duidelijk". We 

hebben alle drie beschreven hoe hij er uitzag en onze beschrijvingen kwamen overeen." 
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En zo zijn er nog tal van verhalen van mensen die de Maitreya zouden gezien hebben, als een korte 

verschijning.  

Er wordt, na zijn verschijning, vaak gewag gemaakt van gemagnetiseerd water en andere zogezegde 

mirakelen.  

 

Profetieën van Jezus toen hij nog op aarde was 

Uit Matteüs 24,1-31 

(4-5) Jezus antwoordde: ‘Past op dat ge u door niemand laat misleiden. Want velen zullen optreden in 

mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en velen zullen zij misleiden. (…) 

(23-27)  Wanneer dan iemand u zegt: Hier is de Christus of daar, gelooft het niet! Want er zullen 

schijnchristussen en schijnprofeten opstaan die grote tekenen en wonderen zullen doen, zodat zij, 

als dat mogelijk zou zijn zelfs de uitverkorenen zouden misleiden. Ziet, Ik heb het u voorspeld. Als 

men u dus zegt: Hij is in de woestijn, loopt dan niet uit; of: Hij is binnenshuis, gelooft het niet. Want 

zoals bliksem uitschiet van het oosten en licht tot in het westen, zo zal het zijn met de komst van de 

Mensenzoon.  

(30) Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen, alle stammen van de aarde 

zullen weeklagen, zij zullen de Mensenzoon op de hemelwolken zien komen met grote macht en 

heerlijkheid.  

 

 

Profetie van de apostel Johannes in het boek Apocalyps 

Apocalyps 13, 18 

Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie doorzicht heeft kan het getal van het beest berekenen. Het 

duidt een mens aan en het getal van die mens is 666. 

Het getal van de Antichrist zal 666 zijn. Vaak is geprobeerd om het getal toe te passen op o.a. keizer 

Nero, de Paus, of op bijvoorbeeld Hitler. Alleen leverden de getalswaarde van die namen niet 666 op.  

Wat is nu eigenlijk een getalswaarde?  

Een eigenschap van de Hebreeuwse taal is dat elke letter in het Hebreeuws ook een getal voorstelt. 

Elk woord in de bijbel heeft dus een getalswaarde. Zo is de getalswaarde 358 afgeleid van het woord 

Messias. Het Hebreeuwse Massiach is opgebouwd uit de letters 8 -10 - 300 - 40. Dit fenomeen is 

bekend als de gematria van een woord.  
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Als Maitreya naar het Hebreeuws wordt vertaald (zie ook onderstaande figuur) en de getalswaarden 

worden opgeteld dan bekomt men het getal 666. Het is gelijk hoe het in het Hebreeuws gespeld 

wordt, men komt telkens 666 uit. 

 

Dus: de door de New-Age voorspelde ”messias” of Maitreya  = De Antichrist! 

 

Profetie van Maria in La Salette 

Maria sprak reeds in 1846 in La Salette tegen de kinderen Maximim en Melanie. Daar vertelde zij 

over de Antichrist het volgende: …In die tijd zal de Antichrist geboren worden uit een onechte 

maagd, die gemeenschap zal hebben met de oude slang, de meester der onzuiverheid. (…)De duivelen 

der lucht zullen met de Antichrist grote wonderen doen op aarde en in de lucht en de mensen zullen 

meer en meer ontaarden. (…) Dit is de tijd, de afgrond opent zich. Ziehier de koning der duisternis. 

Hier is het Beest met zijn trawanten dat zich de redder der wereld noemt. (De Antichrist)Hij zal zich 

hoogmoedig in de luchten verheffen om tot aan de hemel te stijgen maar hij zal gewurgd worden 

door de adem van de aartsengel Michaël. 

Hierbij weten we dus al dat de Antichrist letterlijk de zoon van Satan zal zijn, net zoals Jezus de Zoon 

van God is. Hij, de Antichrist, zal zich de redder van de wereld noemen. 
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Wat staat er in de Catechismus? 

 Den Katholyken Pedagoge ofte Christelyken onderwyzer in den Catechismus (1767) 

- Hoe zal de Antichrist hem in zeden gedragen? 

Ten eerste zal hij zijn zoals een slang, vol bedrog en arglistigheid. Hij zal met zijn bedrog, valse 

kunsten, valse mirakelen en wondere werken vele mensen bedriegen en verleiden. Hij zal een 

geslepen schijnheilige zijn, en een grote doortrapte die zal veinzen zeer beleefd te zijn, en een ijveraar 

van de Wet van Mozes, opdat hij alzo de Joden zou aanlokken en tot hem trekken. 

Ten tweede, hij zal zeer glorieus en eergierig zijn, want hij zal als een God willen geëerd worden. 

Ten derde, hij zal een lasteraar zijn van God en zijn heiligen. 

Ten vierde, hij zal de allerwreedste tiran zijn voor de christenen. 

Ten vijfde, hij zal onkuis zijn, en genegen tot de lusten van het vlees. 

Ten zesde, hij zal van jongs af aan met de duivel omgaan. 

Ten laatste, hij zal zo boos en goddeloos zijn, dat alle slag van boosheid in hem zal gevonden 

worden. 

-Hoe zal de leer zijn van de Antichrist? 

Ten eerste, hij zal leren dat Christus Jezus de waarachtige Messias niet geweest is, noch de Zoon van 

God noch de Zaligmaker van de mensen en dat Zijn Religie en Sacramenten maar enkele 

wangelovigheden zijn; want daarom wordt hij de Antichrist genoemd, dat is strijdend tegen Christus. 

Ten tweede, hij zal de Joden wijsmaken dat hij de ware Messias is. 

Ten derde, hij zal leren dat er geen Hel is, noch een Hemel. 

Ten vierde, hij zal zijn navolgers een merkteken van zijn sekte laten aanbrengen op het voorhoofd. 

Ten vijfde, hij zal de christenen zo wreed vervolgen dat het meeste deel voor hem zal vallen. 

 

 Beknopte verklaring van den Mechelsen Catechismus (1923) 

Welke tekenen zullen de komst van Christus vooraf gaan? 

Ten eerste, een geweldige vervolging die de boze Antichrist zal verwekken: Antichrist is zoveel als de 

vijand van Christus. De boze Antichrist is een bijzondere persoon, die zich als God zal doen aanbidden 

en alle boosheden bedrijven; zijn vervolging wordt geweldig genoemd, door de overgrote macht der 

listen die hij zal gebruiken, alsook wegens het groot aantal gelovigen dat hij, volgens Christus’ 

voorzegging zal doen afvallen. 
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Visioenen van Chinese weeskinderen (1911-1919) 

 

(Fragment uit Hoofdstuk 8: De eindtijd en de wederkomst van Christus)  

De jongens van Adullam zagen deze "supermens", die door de wereld gewenst wordt; het grote 

voorwerp van aanbidding, die Boeddhisten, Theosofen, Mohammedanen, en andere godsdiensten 

verwachten. De kinderen zagen deze door de duivel bezetene, als een mooie sterke man, met de 

schoonheid en kracht van een jongeling. 

Ook zagen zij het beeld, dat deze godloochenaar van een Antichrist volgens de profetieën te zijner 

tijd zal oprichten als een voorwerp van aanbidding, het beeld dat spreken kan en de wereld verleidt. 

Ik vroeg de kinderen hoe zij wisten dat deze mooie sterke man de Antichrist was. Zij zeiden, dat een 

leger van demonen hem overal volgde en zijn bevelen gehoorzaamde, op zijn woord voor hem 

uitgingen of achterbleven. 

Ook werd de Antichrist op een vlakte gezien, als een dier 

met zeven koppen. Opnieuw vroeg ik hoe zij wisten dat het 

de Antichrist was. De kinderen antwoordden, dat de 

engelen het hen gezegd hadden. Ik wil hier nog even 

vertellen, dat wanneer de kinderen, evenals Johannes, "in 

de Geest waren" zij door middel van engelen openbaringen 

ontvingen. Op dezelfde wijze als Johannes spraken zij met 

de engelen en kregen van deze hemelse boden wonderlijke 

voorlichting, die zij zelf niet begrepen. 

Gedurende de tijd dat de "supermens" zijn God-

verloochenend bewind voerde, hielden de heiligen stand en 

getuigden trouw, ondanks alle vervolgingen en gevaren. De 

kinderen zagen de twee getuigen in Jeruzalem. Zij zagen 

hoe de heiligen, evenals de getuigen, met een grote 

bovennatuurlijke kracht, de macht der duisternis bestreden 

en weerstonden in deze vreselijke tijd, een tijd zoals er nog nooit op aarde is geweest en waarin 

Satan en al zijn engelen en demonen op de aarde losgelaten worden en hevig te keer gaan, omdat zij 

weten, dat zij slechts weinig tijd hebben. In deze periode kon niemand anders dan een oprecht, met 

de Geest vervulde heilige, ook maar één dag weerstand bieden aan een dergelijke satanische macht 

en zulke bovennatuurlijke wonderen en geopenbaarde tekenen. 
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Boodschappen van God door de eindtijdprofeet Maria 

Divine Mercy, welke verband houden met de Antichrist. 

 

Wereldmacht, de Antichrist en het teken van het Beest 

 
Ontvangen maandag 15 november 2010   11.00u 
 
Je beseft nu de waarheid en aanvaardt Mijn boodschap voor wat het is. Schrijf dit, Mijn dochter. De 
snelheid waarmee de profetieën zich ontvouwen, zal duidelijk door iedereen te zien zijn. Kijk naar de 
veranderingen die zichtbaar zullen worden met Mijn Kerk als één van de eerste tekenen. Dit is als de 
Bedrieger Mijn apostelen zal weglokken. 
 
Het tweede teken zal gezien worden doordat velen van jullie niet langer de controle zullen hebben 
over jullie eigen land. Dit omvat alle materiële en militaire controle. Mijn kinderen, hun leidsmannen 
en al degenen die verantwoordelijk zijn voor de zorg van hun volk, zullen alle controle verliezen. Ze 
zullen zijn zoals een schip zonder roer. Dit schip, waar zij bevel over voeren, zal stuurloos worden en 
zij zullen vergaan.  
 
Mijn kinderen, jullie moeten nu ingespannen bidden om de greep, die deze boosaardige 
groeperingen van mensen op jullie zullen uitoefenen, te doen verslappen. Zij behoren niet tot Gods 
Koninkrijk. En door de listige misleiding van hun uiterlijk zullen jullie niet beseffen dat dit een 
krachtige macht is welke erover waakt om zichzelf niet kenbaar te maken. 
 
Jullie, Mijn kinderen, zullen niets wijzer geworden zijn. Jullie zullen denken dat jullie in harde tijden 
leven maar deze façade is ontworpen om jullie dat te laten denken. Richt jullie nu op, Mijn kinderen! 
 
Het teken van het Beest 

 
Aanvaard het merkteken niet! Als meer van jullie het niet 
aanvaarden, zijn jullie sterker in aantal. Dit merkteken – het teken 
van het Beest – zal jullie ondergang zijn. Het is niet wat het lijkt. 
Door toe te stemmen, zullen jullie verder en verder verwijderd 
worden. 
 
Pas op voor het plan, aangedreven door de Bedrieger, om alle 
tekenen van Mijn Eeuwige Vader en de onderrichtingen van de 
Schrift te verwijderen uit jullie leven. Jullie zullen dit zien in scholen, 
universiteiten, ziekenhuizen en in de grondwet van jullie landen. De 
grootste gruwel, welke Mij hevige pijn veroorzaakt, is de afschaffing 

van de onderrichtingen van de Schrift aan degenen die hun aanbidding voor Mij, hun Goddelijke 
Verlosser, in de praktijk brengen. Zeer spoedig zullen jullie zien dat Mijn woord en de onderrichting 
van de waarheid afgeschaft en strafbaar zal worden. 
 
Jullie, Mijn zeer geliefde kinderen, zullen in hoge mate in Mijn naam lijden. Deze kwade machten zijn 
hiervoor verantwoordelijk. Ze worden geleid door Satan. Jullie zullen hen overal vinden en vooral 
tussen deze gezagdragers van wie jullie afhangen om te overleven. Kinderen, wees niet bang voor 
jezelf! Integendeel, wees bang voor deze arme, misleide zielen die zo besmet zijn door de verleider 
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dat zij het moeilijk vinden om zich terug te trekken. Zodanig is de greep die hen vasthoudt. Deze 
mensen zijn niet te vertrouwen. Wees voorzichtig hoe jullie met hen communiceren. Ze zullen jullie 
zodanig in een tang houden aangezien zij over alles zullen heersen. Jullie zullen het moeilijk vinden 
om tegen hen te strijden daar zij zelfs de controle zullen hebben over jullie bank, jullie bezittingen, 
jullie belastingen en het voedsel dat jullie nodig hebben om te overleven. 
 
Maar dit zal niet lang duren want hun dagen zijn geteld. Als zij willen doorgaan met hun slaafsheid 
aan het kwade zullen zij zich in een afgrond storten met zulke verschrikkingen dat het beschrijven 
van hun lot te angstaanjagend en zo beangstigend zou zijn. De mensen zouden steendood vallen als 
zij maar één minuut van de kwelling die zij zullen ondergaan, zouden ontwaren. 
 
De strijd staat op het punt te beginnen en zich te ontvouwen wanneer de hand van Mijn Eeuwige 
Vader in allerijl zal neervallen, als straf voor hun zonden, waarvan men op deze aarde getuige zal zijn. 
De zonden waar Ik voor gestorven ben. Iemand die getuigt voor of samenspant met dit 
onheilspellende maar goed georganiseerde leger van vernietiging, is geen kind van God. Dit 
verdorven leger, doordrongen van demonen uit de diepten van de hel, voert daden uit van zodanig 
kwaadaardige omvang dat onschuldige mensen deze onmogelijk kunnen doorgronden. 
Ik wil jullie geen schrik aanjagen, Mijn kinderen, maar de waarheid voor wat het is, zal na verloop van 
tijd ontdekt worden. Richt jullie nu op, Mijn kinderen! Bestrijd de krachten van het kwaad voordat zij 
jullie verpletteren. Wees op jullie hoede voor de wereldwijde voorschriften in welke gedaante, 
grootte, vorm of code dan ook. Kijk aandachtig naar jullie leidsmannen en naar degenen die jullie 
dagelijkse toegankelijkheid tot geld, dat jullie zal voeden en in leven houden, controleren. Jullie 
moeten nu een voorraad voedsel opslaan.  
 
Jullie hebben deze boodschap, die als het ware Mijn leer weerspiegelt, niet aanvaard maar aanhoor 
Mij nu. Deze profetieën zijn aangekondigd. Mijn kinderen moeten aandachtig luisteren. De geest van 
de duisternis neemt toe en jullie, Mijn volgelingen, moeten sterk blijven. Houd jullie geloof in Mij 
levend door het gebed. Elk van Mijn volgelingen moet elke dag het Kroontje van de Goddelijke 
Barmhartigheid opzeggen. Het zal de zielen sterken en hen helpen om genade te vinden op het 
moment van de dood. 
Mijn kinderen, laat a.u.b. Mijn boodschap jullie geen angst aanjagen. Mijn volgelingen hebben een 
taak te volbrengen voor Mij. Laat Me dit zeggen. Denk eraan dat jullie vervuld zullen worden door de 
Heilige Geest zodra jullie Mijn woord aanvaard hebben. Vrees niet want jullie zijn uitverkoren. Jullie, 
Mijn leger van volgelingen, zullen de nederlaag van de Kwade veroorzaken. Om dit te 
bewerkstelligen, moeten jullie bidden. 
 
Ik kom met een boodschap van ware liefde. Beseffen jullie niet dat jullie het Paradijs zullen ervaren 
als de Hemel en de aarde zich samenvoegen? Er valt niets te vrezen want jullie, Mijn volgelingen, 
zullen met lichaam, ziel en geest verheven worden tot het Rijk van de goddelijke Hiërarchie. Jullie 
zullen jullie geliefden zien. Deze geliefden die genade gevonden hebben bij Mijn Eeuwige Vader. 
 
Doe wat Ik zeg! Bid, praat met Mij, houd van Mij, vertrouw op Mij! In ruil hiervoor zal Ik jullie sterkte 
geven. Bid voor bescherming, door het opzeggen van de meest heilige Rozenkrans, aan jullie gegeven 
met de zegeningen van Mijn geliefde Moeder. Dit gebed moet enerzijds opgezegd worden om te 
helpen om jullie te beschermen tegen de Kwade. Anderzijds moeten jullie vragen om bescherming 
voor deze mensen met wie jullie in contact komen zodat zij jullie niet kunnen bezoedelen of het 
geloof verdrijven dat jullie voor Mij in jullie hart hebben. 
 
Bid voor Mijn zieners en profeten zodat zij beschermd worden. Bid voor Mijn geliefde gewijde 
bedienaars. Voor deze heilige, toegewijde dienaars door Mij gezonden om jullie te begeleiden. Zij, 
juist zoals Mijn volgelingen, lijden onder de kwellingen van de Kwade. Hij zal nooit stoppen met te 
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proberen jullie blind te maken voor de waarheid en zal elke smerige tactiek gebruiken om jullie ervan 
te overtuigen dat jullie geloof vals is. Hij, de Bedrieger zal logica en redenering gebruiken, op een 
zachte, vriendelijke manier verwoord, om jullie ervan te overtuigen dat hij hoop in jullie leven brengt. 
Hij zal, door de Antichrist, zich inspannen om jullie te doen geloven dat hij de uitverkorene is. 
 
De Antichrist 
 
Veel van Mijn volgelingen zullen ten prooi vallen aan dit verachtelijk bedrog. Wees op jullie hoede! 
Hij zal gezien worden als de boodschapper van liefde, vrede en eendracht in de wereld. De mensen 
zullen op hun knieën vallen en hem aanbidden. Hij zal jullie zijn macht tonen en jullie zullen geloven 
dat het van goddelijke oorsprong is. Maar dit is niet zo. Hij zal jullie onderrichten op een manier die 
soms vreemd zal lijken. Ware gelovigen zullen weten dat hij niet van het Licht is. Zijn opschepperige, 

hoogdravende houding zal verborgen worden achter 
louter kwaad. Hij zal pronken en zal tentoonspreiden 
wat lijkt op echt medelijden en liefde voor iedereen. 
Achter deze façade is hij echter vol haat voor jullie, 
Mijn geliefde kinderen. Hij lacht achter gesloten 
deuren. 
 
Mijn kinderen, hij zal jullie verschrikkelijk in de war 
brengen. Hij zal machtig, zelfverzekerd, 
humoristisch, zorgzaam, liefhebbend lijken en zal 
gezien worden als een redder. Zijn knappe gezicht 
zal iedereen aantrekken maar hij zal snel 
veranderen. 
 
Hij zal grote schade aanrichten en zal velen 
vermoorden. Zijn terreurdaden zullen voor iedereen 
duidelijk te zien zijn. Hij zal jullie onafhankelijkheid 
vernietigen en hij zal instrumentaal zijn bij het voeren 
naar het teken – het teken van het Beest. Jullie, Mijn 

kinderen, moeten sterk zijn. Aanvaard het teken niet want als jullie dat doen, zullen jullie onder zijn 
kwaadaardige, hypnotische invloed komen.  
 
Velen zullen sterven door hun geloof in Mij. Vrees niet, want als jullie lijden voor Mij, in Mij en met 
Mij zijn jullie uitverkoren. Bid, bid om niet onderworpen te worden aan zijn schrikbewind. Strijd en 
kom op voor Mij! 
 
Laat de Antichrist, door heel zijn overtuigende charme, niet zegevieren over jullie zielen. Laat Me 
jullie vasthouden in Mijn armen, jullie koesteren door Mijn goddelijke genade om jullie de sterkte te 
geven om te strijden voor de waarheid. Mijn liefde voor jullie zal nooit vergaan. Jullie mogen nooit 
deze weg kiezen of ook jullie zullen verloren zijn voor Mij. Het zal zwaar worden maar er zal op zeer 
veel manieren hulp gegeven worden aan Mijn kinderen om jullie lijden te verzachten. Ga nu heen en 
bid tot Mijn Goddelijke Barmhartigheid en maak jullie klaar voor de beslissende strijd. 
 
Jezus Christus, Koning van Mijn volk 
 
Verlosser en Rechtvaardige Rechter. 
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De Eeuwige Vader zal de Nieuwe Wereld Orde tegenhouden voor de laatste 
vervolging van Zijn kinderen 
 
Vrijdag 8 juli 2011, 15.30 u. 
 
Mijn zeer geliefde dochter, Ik besef dat dit werk zijn tol aan het eisen is bij jou en dat jij nog een 
weekje moet rusten, maar luister naar wat Ik je te zeggen heb. Zeg Mijn kinderen nu wakker te 
worden en de onrust in de wereld te zien nu de financiële crisis overvloedig aanwezig is. Zeg hun dat 
terwijl de hebzucht van mensen voor een deel verantwoordelijk was voor hun vallen in de diepte, dat 
de bankcrisis vrijwillig gepland was door de Eén Wereld Orde.  
Velen die deze boodschap lezen zullen lachen en dit feit in vraag stellen, maar zij moeten ook weten 
dat tenzij zij opstaan en hun rechten verdedigen, zij zullen gedwongen worden om het Merkteken 
van het Beest te aanvaarden om toegang te hebben tot hun geld.  
 
Een Nieuwe Wereld Munt zal aangeboden worden aan een ongelovige wereld 
 
Een Nieuwe Ene Wereldmunt die zal aangeboden worden aan 
een ongelovige gemeenschap is ontworpen om jullie te 
controleren. Eens dat gebeurt zullen zij proberen om jullie te 
beroven van voedsel. Tenzij Mijn kinderen deze realiteit 
aanvaarden zullen zij machteloos zijn wanneer zij onder de 
controle staan van een Nieuwe Wereld Orde geleid door 
Vrijmetselaarsmachten. Mijn kinderen, bereid jullie nu voor 
want al zal De Waarschuwing miljoenen bekeren, zelfs diegenen 
die trouw zijn aan de Ene Wereld Orde, het zal niet voldoende 
zijn om die boosaardige slaven van Satan en de Antichrist te 
stoppen. Met de controle over jullie geld zullen jullie het zwaar 
hebben om jullie recht op eigendom, voedsel en gezondheid te 
verdedigen, de drie zaken waarvoor zij verantwoordelijke zullen 
zijn als jullie nu niet beginnen jullie tegenstand luid te laten 
horen. Stop jullie leiders op hun wegen. Laat niet toe dat ze 
jullie intimideren. Indien er voldoende van jullie alert zijn voor dit boosaardig monsterlijk plan, dan 
kunnen jullie anderen verwittigen.  
 
Plan nu jullie voedselvoorraden 
Plan nu jullie voedselvoorraden. Teel en koop zaden die jullie in leven zullen houden. Koop zilveren 
munten of goud zodat jullie kunnen kopen wat noodzakelijk is. En het allerbelangrijkste: zoek locaties 
waar jullie elkaar kunnen in groep kunnen ontmoeten om het Heilig Misoffer op te dragen. Want na 
verloop van tijd zullen jullie kerken worden platgebrand.  
 
Satans toegewijde volgelingen zijn als mieren, zij vermenigvuldigen zich met duizenden 
Aanvaard nooit het Merkteken, de chip van het Beest. Bid, bid opdat jullie huis de bijzondere zegen 
zal worden gegeven om jullie te beschermen tegen het leger dat zal proberen jullie uit jullie huis te 
zetten. Satans toegewijde volgelingen zijn als mieren. Zij vermenigvuldigen zich met duizenden per 
uur. Jullie, Mijn kinderen, moeten nu bidden en deze reeksen van gruweldaden bestrijden die 
gepland zijn door de Nieuwe Wereld Orde die watertandt met het vooruitzicht de wereld in haar 
macht te hebben. Zorg ervoor gewijde kaarsen in huis te hebben. Leg nu een voorraad aan want zij 
zullen jullie in het licht van de bescherming houden. Indien jullie geen slaaf willen worden van deze 
afschuwelijke doctrine, dan moeten jullie nu  plannen.  
Koop gasfornuizen, dekens, gedroogde voedingswaren en conserven, waterzuiveringstabletten, 
kaarsen samen met religieuze afbeeldingen die jullie zullen staande houden tijdens de Grote 
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Kastijding die zal volgen op de Waarschuwing. Gebeden zijn de impact van de Grote Kastijding reeds 
aan het verzwakken maar, Mijn kinderen, jullie moeten ten allen tijde alert zijn. Door behoedzaam te 
zijn in jullie voorbereidingen zullen jullie in staat zijn het grote bombardement dat georkestreerd 
wordt te overleven dat erger zal zijn dan wat de Joden overkwam onder het rijk van Satans leerling 
Hitler.  
Behartig deze waarschuwing rustig. Want door vooraf alles voor te bereiden zullen jullie jezelf de 
vernedering besparen die gepland wordt door de Nieuwe Wereld Orde.  
Aan hen die betrokken zijn bij de Nieuwe Wereld Orde, luister naar Mij. Heb berouw. Neem De 
Waarschuwing ter harte voor wat zij jullie aanbiedt - een kans om Satan en de vlammen van de Hel 
de rug toe te keren. 
 
Raad voor de Dienaren van de Kerk 
Gewijde Dienaren, dit is waarover Ik jullie moet inlichten. Vestig jullie ogen op Mij en bid tot de 
Heilige Geest om waakzaam te blijven zodat jullie de Valse Profeet mogen herkennen van zodra hij in 
jullie midden verschijnt. Dan moeten jullie in groepen samenkomen om er zeker van te zijn dat  Mijn 
kinderen in de mogelijkheid zullen zijn om de allerheiligste Eucharistie te ontvangen tijdens de 
vervolging.  
De hand van Mijn Vader staat klaar om met grote kracht neer te vallen op die gemene,  arrogante 
bankleiders, Westerse en Oosters machten die in het geheim plannen hoe ze beogen om jullie 
allemaal te controleren. Mijn Eeuwige Vader zal alles in hun kielzog vernietigen om hen tegen te 
houden van de uiteindelijke vervolging die zij plannen tegen Zijn kinderen. Hij zal het niet dulden. 
Onthoud kinderen, God, de Eeuwige Vader, wil jullie allen beschermen. Zijn geduld is eindelijk 
opgeraakt. Tot de allerlaatste minuut, zal Hij diegenen aanvaarden die zich tot Hem keren voor 
vergeving. Maar nu moet Hij die boosaardige regimes stoppen voor de horror die zij aan de rest van 
Zijn schepping toebrengen.  
Het is uit liefde voor Zijn kinderen dat Hij dit doet. Aan diegenen die zeggen dat God, de Vader, niet 
kwaad kan zijn want Hij bemint ons allen, weet dit. Ja, Hij is kwaad en zijn toorn is gerechtvaardigd 
omwille van de boosaardige onrechtvaardigheid die doorgedrongen is in zijn dierbare familie.  
Nogmaals zal Hij al Zijn kinderen bijeen brengen om eindelijk in vrede te leven voor alle eeuwigheid.  
Onthoud kinderen, zie de tekens rondom jullie, de veelheid van oorlogen, gebrek aan geld, gebrek 
aan eten, gebrek aan gezondheidszorg en aanvaardt dat dit het werk is van de Duivel. Het is niet het 
werk van God de Eeuwige Vader. Hij zal dat gedrag niet langer accepteren. Wees dankbaar. Hij 
onderneemt actie want indien Hij dat niet zou doen zou zijn Schepping vernietigd worden. En dat zal 
Hij niet laten gebeuren.  
 
Jullie geliefde Jezus 
 
Redder van de Mensheid 
Verlosser van de Wereld 
 

God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt 
 
Vrijdag 23 september 2011, 21.30 uur 
 
Mijn dochter, terwijl de wereld De Waarschuwing vreest, moet ze accepteren dat de profetieën uit 
het boek Openbaring van toepassing zijn op onze huidige tijd. De Heilige staat van de Kerk 
(Vaticaanstad) is nu in gevaar zoals de staat Israël. Profetieën zullen zich ontvouwen als de wereld zal 
worden gecontroleerd door de Antichrist, die zal proberen om jullie te controleren door een nieuwe 
wereldmunt. Zodra jullie zo zullen gecontroleerd worden, worden jullie ook op elke andere manier 
gecontroleerd. 



 
13 

 

De Waarschuwing zal een einde maken aan deze en andere kwaadaardige wreedheden gepland door 
wereldmachten die buiten het bevattingsvermogen vallen van Mijn kinderen over de hele wereld. 
Onschuldige pionnen in een spel dat niet van jullie komt, maar jullie zullen beschermd worden door 
Mijn rechtvaardige hand.  
 
Sta op, Mijn kinderen en strijdt tegen deze opeenvolging van kwaad door gebed.  
De wereldwijde controle en vervolging, precies op dit moment gepland, kan worden afgewend door 
gebed. Niet allen kunnen of zullen worden gered, zodanig is de greep van de Antichrist die hij zal 
uitoefenen over jullie.  Mijn kinderen, Satan zal nooit winnen. Hem is niet de macht toegestaan en als 
hij zijn greep nu begint te lossen, zal hij zoveel zielen als hij maar kan met zich meeslepen in de 
diepten der Hel. Ik ween innig bedroefd om Mijn mooie schepping en Mijn kostbare zielen. Oh, als ze 
alleen maar zouden luisteren naar de waarheid. 
 
Wetenschappelijke evaluatie is onzin, geen wetenschap zal de realiteit van Mijn Goddelijk Koninkrijk 
vervangen. Geen enkele persoon op aarde kan ooit de schoonheid doorgronden en het wonder dat u 
allen wacht, het is onbeschrijfelijk in menselijke termen. 
Binnenkort zulllen jullie de plannen begrijpen die Ik heb om de wereld te redden uit de handen van 
de Bedrieger. Ik hou van jullie allen en zal Mijn volgelingen beschermen in elke fase tijdens een 
geplande vervolging. Kijk naar Mij. Open jullie armen en laat Mij jullie vast houden en jullie allen 
beschermen. 
Mijn kinderen die in Mij geloven hebben niets te vrezen. 
 
Jullie  geliefde Schepper 
 
God, de Allerhoogste 
God de Vader 
 
 

Rusland en China veroorzaken verstoring 
 
Zondag 1 mei 2011, 21.00 u. 
 
Mijn zeer geliefde dochter, zeg de wereld dat er nu schikkingen onderweg zijn om zielen voor te 
bereiden op het Nieuwe Paradijs op aarde dat Ik beloofd heb. 
 
De datum van Mijn Tweede Komst is niet voor jou bestemd om te weten. Maar wees ervan verzekerd 
dat Mijn beloften altijd in vervulling gaan. Niemand kan Mijn grootse Akte van Barmhartigheid om de 
mensheid te redden tegenhouden. Satan heeft die macht niet. De Bedrieger zal vernietigd worden, 
Mijn dochter, hij kan niet overleven. Zijn tijd is nu heel kort. Ik waarschuw diegenen die hem volgen 
door zonde dat zij nog maar weinig kansen hebben om zichzelf te verlossen. Zij moeten zich van de 
zonde afkeren indien zij willen gered worden. Aan jullie, Mijn volgelingen, die een familielid of een 
bijzondere vriend zouden kennen die het pad van de zonde kiezen, aan jullie is het de plicht om te 
proberen hun ogen voor de waarheid te openen. 
 
Neem nu voorbereidingen om het Merkteken van het Beest te vermijden 
 
Vele gebeurtenissen, zowel op aarde als in de Hemelen, staan nu op het punt te gebeuren en zullen 
de koers van de geschiedenis veranderen. Gebruik deze tijd om jullie allemaal voor te bereiden. Ik 
heb jullie vroeger al gezegd dat geld schaars zal zijn, dus alstublieft probeer jullie families voor te 
bereiden om te overleven zodat jullie het Merkteken niet moeten aanvaarden. Alstublieft, negeer 
Mijn verzoeken niet. 
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Gebedsgroepen zijn van vitaal belang nu om jullie zelf te beschermen en om de wereld te redden van 
de vervolging vanwege de wereldwijde politiek, bankwezen en zogenaamde Mensenrechten 
Organisaties. Hun doel is macht en controle over jullie uit te oefenen, Mijn kinderen, hoewel velen 
van jullie dat niet kunnen zien. Te zijner tijd zullen jullie dat wel zien en die tijd is kortbij. Begin nu 
jullie voorbereidingen te treffen voor jullie toekomstig overleven en blijf bidden want Ik zal jullie 
allen Mijn bijzondere genaden van bescherming verlenen. Alstublieft, wees niet bevreesd want 
alles wat echt van belang zal zijn is jullie trouw aan Mij. 
Wanneer de Ene Wereldorde de controle zal overnemen van het Midden Oosten, zullen jullie erover 
verbaasd zijn hoeveel landen onder hun controle zullen vallen. Hoeveel onwetende zielen zullen 
geloven dat deze nieuwe regimes hen vrijheid zullen schenken. Maar dat zal niet zo zijn. 
 
Rusland & China zullen verstoring veroorzaken 
 
Zie nu hoe Rusland en China de derde entiteit worden om verstoring te veroorzaken. Zeer binnenkort 
zullen jullie, die de controle van jullie landen hebben overgegeven aan onzichtbare groepen die jullie 
als marionetten behandelen, zien hoe die kwaadaardige groepen, die politieke krachten, die niet van 
God komen, jullie zullen opleggen hoe te leven. Verdedig jullie door het gebed. Elke dag en elk uur 
zal Ik jullie lijden verlichten. Ontvang Mij in de Heilige Eucharistie en jullie zullen een kracht 
ontvangen die jullie buitengewoon zal steunen gedurende deze vervolging. 
 
Ik, Jezus Christus, wil geen paniek zaaien in jullie leven. Maar Ik kan niet terzijde blijven en jullie niet 
inlichten omtrent deze gebeurtenissen. Uit Barmhartigheid geef Ik jullie de kans om niet alleen voor 
jullie geestelijk welzijn te zorgen, maar ook voor het levensonderhoud van jullie families. Om het 
Merkteken te vermijden, alstublieft, bereid jullie zorgvuldig voor. 
De Waarschuwing zal, zonder twijfel, enige van deze vervolgingen stoppen door de velen die zich 
zullen bekeren. Bid, bid nu voor een wereldbekering en om elke kwelling te verminderen die tijdens 
het bewind van de Antichrist en de Valse Profeet zullen opduiken. 
 
Jullie geliefde Verlosser 
Jezus Christus 
 
 

Globale groeperingen onder de heerschappij van de Antichrist 
 
Woensdag 5 oktober 2011, 21.00 uur 
 
Mijn innig geliefde dochter, Ik verheug Mij over de wijze waarop je het aantal aanbiddingsuren 
verhoogd hebt. Dit is goed omdat Mijn genade gegeven aan jou tijdens deze speciale tijd je wil zal 
versterken om Mijn boodschappen nog meer te verspreiden.  
Nu dat meer en meer van Mijn kinderen zich de situatie in de wereld realiseren, zowel op politiek en 
economisch vlak, dat buiten hun bevattingsvermogen zich veranderd heeft, zullen zij binnenkort de 
waarheid zien. De wereldleiders waarover Ik spreek, en die zich uit lafheid  verbergen daar waar u ze 
niet kan zien, zijn hun plannen aan het versterken voor de wereldheerschappij. 
 
Zij vormen legers, maken wapens en giftige stoffen, allemaal bedoeld om Mijn kinderen te 
vernietigen. Samenzweringstheorieën worden voortdurend ontkend wanneer scherpe waarnemers 
ze als waarheid publiceren. U moet begrijpen dat deze groepen krachtig zijn, allemaal zijn ze 
samengebracht onder een verenigd front van eerbiedwaardigheid zodat ze de waarheid verdraaien 
en deze verbergen voor het publieke oog. 
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Aanvaard kinderen, dat deze slechte groepering oprijst in 
strijd tegen Mijn volgelingen en leiders in de Kerk. Ze zijn 
zelfs erin geslaagd om in Mijn Kerk te infiltreren van 
binnenuit. Hun gif wordt uitgespuwd zoals een stroom dat 
vloeit en gutst in alle richtingen. Er is een plan, niet alleen om 
u te misleiden, maar om u te winnen voor hun manier van 
denken. Naar buiten toe zullen ze gezien worden om de 
wereld redding aan te bieden onder het mom van 
humanitare acties. Hun creatieve oplossingen om jullie het 
leven gemakkelijker te maken in de vorm van het verenigen 
van jullie geld ,jullie voedsel, jullie gezondheid, jullie welzijn 
en jullie religie.  Alles onder één domein. Het domein van 
de Antichrist. 
 

Alstublieft wijs de pogingen af van deze boze mensen die proberen jullie, Mijn onschuldige kinderen, 
in hun gemene plannen mee te sleuren. Ze willen dat u, door uw overeenstemmende mening,  God, 
Mijn almachtige Vader, verwerpt. Eens ze u controleren, bent u verloren. Zij zullen bepalen wat u 
eet, aan welke religieuze praktijken u deelneemt en van welke medicijnen zij u voorzien. 
 
Bid, bid tot God de Vader om hun slechte gruweldaden nu te stoppen en vraag Hem om hun zielen te 
verlossen tijdens de Waarschuwing. Ongeacht wat hun slinkse plannen zijn, zij hebben het meeste 
van allemaal behoefte aan uw gebeden. Zij zijn de marionetten van Satan en zij, arme misleide zielen, 
weten in veel gevallen niet  wat ze doen, of wiens bevelen zij opvolgen. 
 
Bid Mijn Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid elke dag voor deze zielen als u kunt en zo lang 
als u kunt. Help Mij hen te redden. 
 
Jullie Jezus 
 
 

De Antichrist was het brein achter de bankineenstorting 
 
Donderdag 06 oktober 2011 22.45 uur 
 
Mijn innig geliefde dochter, bid veel omdat de Antichrist klaar staat om uit zijn schuilhoek te komen 
en zal trachten Mijn kinderen te verslinden. Zijn sluw plan  verbergt zich achter een knappe 
charmante en welbespraakte buitenkant, maar wanneer Mijn kinderen in zijn ogen kijken, zullen zij 
duisternis zien, want hij heeft geen ziel. Hij is niet geschapen door de hand van God de Vader. 
 
Mijn kinderen, bid nu allen om hem te doen ophouden met het vernietigen van degenen die hij 
controleert vanuit de Nieuwe Wereld Orde. Gebed kan veel van zijn voorgenomen ziekelijke plannen 
tegen de mensheid afremmen. Helaas zullen velen door hem misleid worden. Nooit eerder heb Ik 
Mijn kinderen opgeroepen tot zoveel gebed, omdat zonder uw gebeden de plannen die hij uitstippelt 
zullen vervuld worden zoals voorspeld in het boek Openbaring. 
 
Zijn aanwezigheid op aarde wordt gevoeld over heel de wereld, maar zijn daden zijn voor het oog 
verborgen. Hij is als een rots die, wanneer in het water gegooid, kleine golven veroorzaken die mijlen 
ver kunnen reizen. Hij wil u vernietigen, want jullie zijn Mijn kinderen. Mijn kinderen, die zijn stappen 
slaafs volgen, zijn verblind. De geheime wreedheden begaan door deze mensen zorgen voor veel 
verdriet in de Hemel.  



 
16 

 

Kinderen, Ik moet u vragen te bidden tot de heilige Aartsengel Michaël dat hij Satan tijdens deze 
turbulente tijden bestraft. De Antichrist beweegt zich snel en zijn invloed groeit om het wereldwijde 
complot te realiseren uw munt overal te brengen tot één munteenheid.  
 
Uw bankineenstorting was opzettelijk door de Antichrist uitgelokt zodat wanneer uw landen hulp 
nodig hebben, hij en zijn slechte volgelingen hun hulp kunnen aanbieden om uw landen te redden. 
Word wakker u allen en zie wat er werkelijk gebeurt onder uw ogen. Hij wacht om toe te slaan, maar 
uw gebeden kunnen zijn handelingen beperken en hem tegenhouden op zijn weg. Zijn onreine 
handen staan klaar om u te vatten in een greep waaruit u zich slechts moeilijk kunt bevrijden. 
 
Vergeet niet, kinderen, dat de resterende tijd van de Satan op aarde kort is. De Antichrist is gestuurd 
om zielen te stelen van Mijn Vader. Deze zielen komen van Mijn Vader, God de Schepper van alle 
dingen. De belofte van de Antichrist over een eeuwig universum is onzin. Veel zielen worden nu 
verleid door deze nieuwe en sinistere doctrine. Ik kijk en zie hoe ze vallen in het bedrieglijke hol van 
de duisternis en ik ween bittere tranen. Zodra deze zielen het pad van het bedrog volgen, zijn ze 
besmet. 
 
Hun houding ten opzichte van anderen, inbegrepen hun eigen familie, verandert wanneer hun hart 
koud wordt. De macht van de Satan is sterk, maar God de Vader zal ingrijpen en zijn aanhangers op 
aarde streng straffen. De Waarschuwing is hun laatste kans om zich af te wenden van de Antichrist. 
Bid dat Mijn licht iedere ziel zal doordringen tijdens de Waarschuwing zodat vooral verloren zielen 
gered kunnen worden uit deze vreselijke duisternis. 
 
Jullie geliefde Jezus Christus 
 
 

De Antichrist, die achter de schermen klaar staat, zal zich spoedig aan de 
wereld vertonen. 
 
Donderdag 19 januari 2012   20.30u 
 
Mijn zeer geliefde dochter, verhef je nu met kracht om Mijn allerheiligste woord verder te 
verkondigen. Aan diegenen die luisteren en geloven in Mijn allerheiligste woord : grote genaden 
kunnen bekomen worden door het bidden van Mijn kruistochtgebeden. Het vagevuur op aarde, dat 
spoedig zal worden ervaren door de zielen die na de Waarschuwing oprecht berouw tonen over hun 
zonden, zal zwaar zijn. 
 
Deze boetedoening is belangrijk, kinderen. Vecht er niet tegen ! Aanvaard het ! Diegenen die in Mij 
geloven, moeten nu luisteren. Jullie zullen in aantal toenemen nadat Mijn grootse barmhartigheid 
aan de wereld getoond wordt en jullie stemmen zullen weerklinken vanuit de woestijn. Door jullie 
sterkte en vechtlust zal Mijn Kerk in staat zijn om de vervolging te overleven. Jullie, kinderen, 
hebben niets te vrezen wanneer jullie nederig aan Mijn zijde lopen. 
 
Jullie nederige gehoorzaamheid is onontbeerlijk opdat jullie de genaden gegeven worden om sterk te 
blijven, om jullie zenuwen in bedwang te houden en om in Mijn strijdmacht te vechten tegen de 
Antichrist. Hij, Mijn kinderen, staat klaar achter de schermen maar zal spoedig voor de wereld 
opduiken. Hij kent geen schaamte en zal zich beroemen op zijn humanitaire inspanningen. Velen 
zullen vallen voor zijn charmes terwijl hij een beroep zal doen op hun goedhartigheid. 
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Hier is het kruistochtgebed (20) om te helpen beletten dat de Antichrist Mijn kinderen vernietigt. 
 

O, God de Vader, in naam van Uw dierbare Zoon roep ik U aan om de Antichrist te verhinderen 
de zielen van Uw kinderen in de val te lokken. 
Ik smeek U, Almachtige Vader, om hem te beletten Uw kinderen terreur op te leggen. 
Ik smeek U om hem te beletten Uw Schepping te bezoedelen en Ik vraag U om U te ontfermen 
over deze arme zielen die tegenover hem machteloos zullen staan. 
Luister naar mijn gebed, lieve Vader, en behoed al Uw kinderen voor dit verschrikkelijk kwaad. 

 
Jullie geliefde Jezus Christus 
 
 
 
 

Zeer spoedig zal er een man komen die zal belijden Mij te zijn 

 
Woensdag 8 februari 2012   20.45u 
 
Mijn zeer geliefde dochter, het zal nu niet lang meer duren voordat alle aangekondigde profetieën 
ontsluierd zullen worden voor de ogen van een ongelovige wereld. 
 
Zelfs die onzuivere zielen die Mij, hun goddelijke Redder, en Mijn Eeuwige Vader links laten liggen, 
zal het niet ontgaan. Zij zullen zich afvragen waarom dit gebeurt en zij zullen voor het eerst eindelijk 
beseffen dat ze hun lot niet in eigen handen hebben. In plaats van al hun ondoordachte 
geloofsovertuigingen en hun vermeende recht op persoonlijke verrijking zullen zij spoedig de 
waarheid beseffen. Mijn dochter, de te volgen weg is te bidden dat deze zielen, die evenwel de weg 
naar Mij verloren zijn, de bekoorlijkheid van de Antichrist en de Valse Profeet niet nalopen.  
 
Zeer spoedig zal er een man komen die zal belijden Mij te zijn. Maar dat kan natuurlijk niet. Ik zal pas 
helemaal op het einde komen. Maar hij zal alle deugden tentoonspreiden wat de arme zielen zal 
misleiden om te geloven dat Ik het ben. Hij zal wonderen verrichten, grote vredesacties volbrengen, 
humanitaire daden stellen en in het openbaar genegenheid tonen. Hij zal verafgood worden en zijn 
krachten zullen afkomstig zijn van Satan, de koning der duisternis. 
 
Hij zal zo overtuigend zijn dat, wanneer hij tekenen tentoonspreidt die in verband gebracht worden 
met grote heiligen, veel van Mijn gewijde dienaren in nederigheid aan zijn voeten zullen neervallen. 
Mijn woord – gegeven aan jou, de ware eindtijdprofeet – zal verworpen worden en afgedaan als 
ketterij. Mijn dochter, Ik geef je nu waarschuwingen bij de vleet waardoor de waarheid aan zoveel 
van Mijn kinderen gegeven kan worden voordat dit gebeurt. 
 
Laat jullie niet voor de gek houden door diegenen die zich in jullie ogen als heilig verheffen. Laat de 
humanitaire daden jullie nooit in de war brengen door te denken dat deze altijd van Mij afkomstig 
zijn. De Boze is een leugenaar. Hij is sluw en zal nu en dan een liefdevol, menslievend uiterlijk 
vertonen. Kijk uit voor die organisaties die geleid worden door zeer rijke personen die opscheppen 
over hun inspanningen om de mensheid te redden. Velen onder hen werken in het geheim om Mijn 
woord aan te klagen. 
 
Deze vorm van misleiding zal door de Antichrist gebruikt worden om goedmenende maar 
lichtgelovige volgelingen te werven. Eenmaal verleid, zullen jullie in de val gelokt worden. Jullie 
zullen dan misleid worden om het teken van het Beest te aanvaarden. Dat moeten jullie tot elke 
prijs vermijden of jullie zullen voor altijd voor Mij verloren zijn. 
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Wees te allen tijde op jullie hoede! Jullie taak is simpel. Denk eraan dat er maar één God is, drie 
personen in de Heilige Drieëenheid, God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Al het andere dat 
jullie wordt voorgehouden en dat hiervan afwijkt, bestaat niet. 
 
Jullie geliefde Redder 
Jezus Christus 

 

God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie. 
 
Dinsdag 21 februari 2012   0.30u 
 
Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van de Heilige 
Drieëenheid. Mijn dochter, de tijd is aangebroken om het eerste zegel te verbreken en wat doet Mij 
dit verdriet! Ik heb beloofd dat alvorens dit gebeurt, Ik Mijn Zegel van Bescherming zal aanbrengen 
op het voorhoofd van al diegenen die in Mij geloven. 
 
Ik geef jullie, kinderen, nu een laatste kans om overeind te komen en te beslissen. 
Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie. Aan diegenen die Mijn heilig woord, gegeven 
aan deze eindtijdprofeet, afwijzen: jullie moeten nu naar Mij luisteren wanneer Ik spreek. Ik geef 
jullie de profeten om jullie de weg te wijzen. 
 
Waarom verwerpen jullie Mijn liefde? Waarom laten jullie toe dat twijfels jullie blind maken voor de 
waarheid?  Hoezeer Ik ook van jullie houd, er is weinig tijd en jullie zullen seconden krijgen om over 
jullie eigen lot te beslissen. Want na verloop van tijd zal Mijn geduld opraken. Negeer Mijn roepen 
en jullie zullen het moeilijk krijgen om Mij in de komende wildernis te vinden. Als jullie Mijn Zegel van 
Liefde aanvaarden, zullen jullie te allen tijde onder Mijn bescherming staan. 
 
Deze bescherming zal zich uitstrekken over jullie familie. Dit is Mijn laatste oproep om jullie Mijn 
Zegel van Liefde aan te bieden. Hierna zullen jullie de troosteloosheid van de Grote Beproeving 
kwetsbaar, alleen en zonder steunpilaar onder ogen moeten zien. 
 
Kinderen, Ik zal jullie nooit dwingen om van Mij te houden. Dat is jullie eigen keuze en liefde kan 
natuurlijk enkel vanuit het hart komen. Ik steek Mijn hand van liefde nu uit. Als jullie Mij kennen, 
zullen jullie Mij herkennen. Als jullie zeggen dat jullie Mij kennen, maar Mijn gebaar van liefde en 
bescherming afwijzen, dan kennen jullie Mij in werkelijkheid helemaal niet. 
 
Mijn kinderen, blijf nu dicht bij Mij want het eerste zegel werd uiteindelijk geopend. De aarde zal 
overal, op uiteenlopende plaatsen in de wereld, beven en dan zullen jullie zonder twijfel zijn. 
Omdat Ik van jullie houd, zal Ik jullie antwoord daarna afwachten. Wijs Mijn profeten nooit af want 
dan wijzen jullie Mij af! Schaad of belaster Mijn profeten en jullie doen hetzelfde met Mij! Want het 
is Mijn stem vanuit de Hemel die jullie beledigen. Het is veel beter dat jullie in geval van twijfel 
helemaal niet spreken en blijven zwijgen. 
 
Nu is het de tijd waarin de profetieën bewezen worden. Velen zullen uit schaamte en spijt op hun 
knieën vallen zodra zij zullen inzien hoe hun afwijzing van Mijn boodschappen, via Mijn 
eindtijdprofeten, Mij verscheurd heeft. Hoe hun afkering en bespotting van Mijn heilig woord een 
aanfluiting hebben gemaakt.  
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Hoe de waarheid voor hen te bitter was om te slikken en hoe de leugens van de valse profeten en 
waarzeggers hen de oppervlakkige vertroosting gaven die zij zochten. 
 
In hoeverre Mijn kinderen Mij afvallig geworden zijn. Hoe ondankbaar zijn zij. 
 
Aan diegenen die Mij kennen en die Mijn Zegel aanvaarden: weet dat jullie eeuwig leven zullen 
bezitten.  Jullie hebben nooit getwijfeld aan Mijn woord omdat jullie nederige en kinderlijke liefde 
voor Mij betekende dat jullie niet toelieten dat verstandelijke redeneringen jullie oren sloten voor de 
waarheid. Zoveel van Mijn ware profeten, die in de afgelopen twintig jaar naar jullie gestuurd zijn, 
werden bespot, verguisd, gekweld en naar de woestijn gedreven. 
 
Aan diegenen onder jullie die Mijn boodschappen zwartgemaakt hebben: jullie zouden beschaamd 
moeten zijn! Nochtans verafgoodden jullie wel de valse profeten en bogen voor hen. Aan jullie vraag 
Ik: voor welke God buigen jullie? Jullie weten wie jullie zijn. De tijd is voor jullie aangebroken om de 
waarheid onder ogen te zien. Want jullie zijn of voor Mij of tegen Mij. Als jullie Mij niet kunnen 
herkennen, zijn jullie verdwaald. 
Aan diegenen die luisteren naar Mijn stem: volg Mij en help Mij om Mijn Restkerk op aarde te 
stichten. Ik zal jullie doorheen de chaos leiden die door de Antichrist gehanteerd zal worden. 
 
Jullie zullen niet lijden onder de kwelling welke diegenen zal treffen die weigeren om de valse 
afgoden, de hebzucht, het materialisme en de machtswellust te verwerpen. 
 
Ik roep al Mijn kinderen op om te luisteren. Ik vraag jullie om jullie ogen te openen voordat het te 
laat is. 
 
Jullie geliefde Vader 
God de Allerhoogste 
 
 

Tijd om het tweede zegel te openen daar de oorlogen zullen toenemen 

 
Zaterdag 10 maart 2012   15.30u 
 
Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om het tweede zegel te openen daar de oorlogen zullen 

toenemen en zich verbreiden. De wrekende 
duistere engel is afkomstig uit één bron, Mijn 
dochter, en deze oorlogen zijn allemaal met elkaar 
verbonden. 
 
Zij speelden zich niet af ten gevolge van regionale 
onrust. Zij werden gepland door het Westen. Deze 
oorlogen werden opzettelijk aangewakkerd om 
controle uit te oefenen en veel van deze naties 
worden als demonisch afgeschilderd door de 
leugens die over hun politieke leiders verspreid 
worden. Kinderen, deze oorlogen werden listig 
opgezet, allemaal tegelijk, met als doel leider na 
leider uit de weg te ruimen. 
 

Er zullen vreedzame oplossingen aangeboden en toegejuicht worden maar deze zijn leugenachtig. 
Jullie, Mijn kinderen, worden misleid. Geruchten van oorlog zijn maar geruchten. Hoe ontstaan 
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geruchten? Wie begint ermee en waarom? Waarom, denken jullie, raakten er zoveel landen 
tegelijkertijd verwikkeld in deze oorlog? Dat was geen toeval. Er wordt een plan op touw gezet door 
de Antichrist om deze naties, die beschikken over rijke grondstoffen, te beheersen en te veroveren. 
 
Zodra zij deze landen controleren, zullen zij zeer machtig worden. Wanneer deze oorlogen toenemen 
en vermoeiend worden, zal de Antichrist zich kenbaar maken als de vreedzame onderhandelaar. 
Weinigen van jullie wordt de waarheid verteld door de controle die de Antichrist en zijn organisaties 
uitoefenen in de communicatiewereld. Bid nu, terwijl de oorlogen zullen toenemen, om hun plannen 
vleugellam te maken. Weet dat Israël, zo beïnvloed door het Westen, verworpen en verraden zal 
worden door de VS op het moment dat zij dit het minst verwachten. Daarop zal de holocaust 
waarover Ik spreek, plaatsvinden. Bid, bid, bid voor het volk van Israël dat tot aan Mijn Tweede 
Komst zal blijven lijden voor hun zonden. 
 
Jullie geliefde Jezus 
 
 
 

666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer verborgen, waarbij 

jullie gedwongen zullen worden om deze te aanvaarden, evenals elke 

vaccinatie 

Vrijdag 1 juni 2012 20.15u 

Mijn zeer geliefde dochter, de Antichrist is zijn 
vredesplan – dat hij wil invoeren kort nadat de oorlogen 
in het Midden-Oosten wijdverspreid geworden zijn en 
wanneer het leed en verschrikkelijke angst ertoe leiden 
dat er geen teken van hoop meer is – reeds aan het 
voorbereiden. 
 
Hij zal dan plotseling tevoorschijn komen en zichzelf 
bekend maken aan de wereld als een man van vrede, 
een helder juweel dat zal schitteren te midden van de 
duisternis. Als hij opduikt, zal hij gezien worden als één 
van de meest charismatische politieke leiders aller 
tijden. 
 
Zijn knappe, aantrekkelijke en zorgzame 

persoonlijkheid zal de meeste mensen voor de gek houden. Hij zal liefde en mededogen uitstralen 
en zal als Christelijk aanzien worden. Na verloop van tijd zal hij veel volgelingen aantrekken die in 
aantal zullen toenemen waardoor hij op Mij, de Messias, gaat lijken. Er zal gezien worden dat hij de 
eenheid onder alle naties bevordert en hij zal geliefd zijn in bijna elk land van de wereld. Bovendien 
zal blijken dat hij over bovennatuurlijke vaardigheden beschikt. Velen zullen geloven dat hij door 
Mijn Vader gestuurd werd en dat hij Mij, Jezus Christus, de Redder van de wereld, is. Zij zullen tot 
hem bidden, van hem houden, hun leven voor hem opgeven en hij zal lachen en de spot met hen 
drijven wanneer zij hem niet kunnen zien. 
Dit zal de grootste misleiding aller tijden zijn en het plan bestaat erin jullie ziel te roven, jullie van Mij 
af te nemen. Hij en de Valse Profeet, die als een koning op de Stoel van Petrus zal zitten, zullen 
heimelijk een ene-wereldreligie beramen. Dat zal een soort van christelijke religie lijken te zijn, die 
de liefde uitdraagt. Deze zal echter niet de liefde voor elkaar, die van God komt, bevorderen. In 
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plaats daarvan zal deze de liefde voor de Antichrist en de trouw aan hem alsook de eigenliefde 
propageren. 
 
De gruwel houdt hier niet mee op want zodra zij Gods kinderen verleid hebben, zal de aanval ingezet 
worden. Opeens zal aan allen gevraagd worden om het ene-wereldmerkteken van verbondenheid te 
aanvaarden. Een verenigde wereld waaraan alle mensen moeten deelnemen. 
 

Apocalyps 13,15-17 
Hem werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het begon te 
spreken. En het bewerkte dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, ter dood werden 
gebracht. En het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een 
merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en niemand kan iets kopen of 
verkopen als hij dat teken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam, niet draagt.  
 

 
Het zal jullie geld controleren, jullie toegang tot voedsel en hoe jullie 
leven. Voorschriften, veel voorschriften, zullen ertoe leiden dat jullie 
gevangenen worden. De sleutel van jullie cel, die jullie onder hun 
controle houdt, zal het merkteken van het beest zijn.  
 
666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer 
verborgen, waarbij jullie gedwongen zullen worden om deze te 
aanvaarden, evenals elke vaccinatie. Eenmaal ingeplant, zal dit niet 
enkel jullie geest en ziel vergiftigen maar ook jullie lichaam. Want het 

zal een plaag 
veroorzaken, ontworpen 
om een groot deel van de wereldbevolking uit te 
roeien. Jullie mogen het merkteken niet aanvaarden. In 
plaats daarvan zal Ik jullie opdragen wat te doen. Velen 
zullen het merkteken aanvaarden omdat zij zich 
weerloos voelen. 
 
Het Zegel van de Levende God, Mijn kruistochtgebed 
(33), is jullie reddingslijn. 
 
Wanneer jullie Mijn Zegel van Bescherming ontvangen, 

aan jullie gegeven door Mijn Eeuwige Vader, zullen jullie het merkteken niet moeten aanvaarden. 
Er zal aan jullie niet geraakt worden. Jullie huis zal niet gezien worden, niet gezocht worden en 
geen doelwit zijn want het zal onzichtbaar gemaakt worden voor de ogen van Satans leger. Jullie 
zullen voedsel, dat enkele jaren goed blijft, verborgen moeten houden. Jullie zullen jullie eigen 
gewassen moeten telen, jullie eigen water moeten opslaan en allerhande heilige voorwerpen in 
jullie buurt houden.  
 
Mijn Restkerk zal groeien en zich uitspreiden en er zal jullie onderdak gegeven worden als dat nodig 
is. Er is nu veel planning nodig. Diegenen die lachen om wat jullie doen, of die zeggen: Jezus zou jullie 
toch niet vragen om dat te doen? Bevoorraadt Hij al Zijn volgelingen niet in hun tijd van nood? Zelfs 
één brood en één vis kunnen vermenigvuldigd worden. Het maakt dus niet uit, als jullie maar een 
beetje voedsel hebben, want Ik zal jullie beschermen en jullie zullen veilig zijn. 
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Bid intens voor die zielen die niet in staat zullen zijn om het merkteken te vermijden. Deze 
onschuldige zielen zullen gered worden als zij zich in een staat van genade bevinden op het moment 
dat zij gedwongen worden de chip te aanvaarden. De rest van jullie moet plannen maken om jullie 
familie en jullie trouw aan de Heilige Eucharistie en de Mis te bewaren. 
 
Wanneer de Antichrist alle religies opslokt, zijn de Heilige Mis en de transsubstantiatie van het 
brood en de wijn in Mijn Lichaam en Bloed in de Heilige Eucharistie, de enige wapens 
waartegenover hij machteloos zal staan. Mijn Heilige Missen moeten aanhouden. Diegenen onder 
jullie die dit weten, moeten zich nu massaal verzamelen en de voorbereidingen aanvatten. Hoe 
eerder jullie je voorbereiden, hoe meer genaden jullie zullen krijgen om jullie gelederen overal ter 
wereld te laten aangroeien.  
 
De Rots zal beladen worden met een nieuw bouwwerk waarvan zij zeggen dat het Mijn nieuwe 
Tempel zal zijn. Maar dat is niet waar! Maar wanneer de vervolging eindigt, zullen Mijn Restkerk en 
Mijn uitverkoren mensen de Tempel laten heropbouwen en Mijn Nieuw Jeruzalem zal vanuit de 
Hemel naar beneden komen. Zij zal neerdalen in heerlijkheid. De trompetten zullen in de Hemel en 
op aarde op hetzelfde moment gehoord worden. En dan zal Ik komen. Jij, Mijn dochter, zal Mijn 
aankomst inluiden en velen zullen in extase ter aarde neervallen en van opluchting, uit liefde en van 
blijdschap huilen. 
 
Want eindelijk is daar het moment waarop zij gewacht hebben. De lucht zal opklaren, de donder zal 
weergalmen en de koren van de engelen zullen in zoete harmonie zingen terwijl al Gods kinderen de 
ware Messias zullen verwelkomen. Ik, Jezus Christus zal komen om te oordelen. En de Hemel en de 
Aarde zullen één worden. De nieuwe glorieuze pracht, de vernieuwde aarde, zal tevoorschijn komen 
en het Nieuwe Paradijs zal al diegenen omhelzen van wie de namen in het Boek des Levens staan en 
die zich eendrachtig zullen verenigen. 
 
En terwijl de beëindiging van de oude aarde - bezoedeld door de smet van de zonde – afgelopen zal 
zijn, begint het Nieuw Tijdperk pas. Daar moeten jullie naar streven. Dat is waar jullie recht op 
hebben, als deel van jullie natuurlijk erfgoed. Focus jullie enkel op het redden van alle zielen! 
Dat is de reden waarom jullie de obstakels, die op jullie weg geplaatst worden, moeten negeren. De 
vervolging. Het leed. De gruwel van het kwaad door de handen van anderen. Al wat telt, is het 
redden van zielen. 
 
Jullie Redder, Jezus Christus 

Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden 
als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn 

Zondag 30 december 2012 17.50u 

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen 
voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld gezien te worden. 

De oorlogen in het Midden-Oosten zullen versnellen en zich wijd verbreiden. Zij zullen het Westen 
alsook het Oosten omvatten. De onrust zal gestopt worden door de man van vrede, het Beest, de 
Antichrist. Velen zullen, na verloop van tijd, geloven dat hij God is, de Messias, zoveel macht zal hij 
lijken te bezitten. Zijn krachten werden hem verleend door de vader van het kwaad, Satan. 

Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van 
mensen die terminaal ziek zijn. Zij zullen tijdelijk van hun aandoeningen genezen worden en de 
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mensen zullen geloven dat zijn krachten van de Hemel afkomstig zijn. Dat hij Mij is, Jezus Christus. Zij 
zullen geloven dat hij komt om de wereld voor te bereiden op het Nieuw Tijdperk en dat de Tweede 

Komst zich voor hun ogen afspeelt. 

Hij zal andere wonderen verrichten, maar deze zullen 
gewoon een illusie zijn. Sommige gewijde dienaren van 
Mij zullen voor hem neervallen en hem aanbidden. 
Politieke leiders zullen hem in het openbaar toejuichen. 
Hij zal beschouwd worden als de goede en nederige 
messias en hij zal al Mijn karaktertrekken trachten te 
evenaren. Jammer genoeg zal hij velen misleiden. 

Ik smeek jullie, Mijn leerlingen, om de mensen te 
waarschuwen dat Ik, Jezus Christus, niet in het vlees zal 
komen. Dat kan niet. Ik ben al in het vlees naar de aarde 
gekomen en dat kan geen tweede keer plaatsvinden. 
Wanneer Ik terugkom, zal dat gebeuren door de manier 
waarop Ik wegging en dan zullen de goddelozen 

verbannen worden en Mijn Nieuw Paradijs zal de plaats innemen van de aarde. 

Laat jullie niet misleiden! Wees waakzaam! Ik zal jullie blijven waarschuwen voor de Antichrist en 
de leugens die hij de wereld zal voorhouden. Zo kunnen jullie Mij helpen om die arme zielen te 
redden, die hem slaafs zullen volgen naar de krochten van de hel. 

Jullie Jezus 

 

Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen 
illusies maken over wie hij is – de zoon van Satan 

Maandag 25 februari 2013 23.00u 

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden uit haar sluimer, 
ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want de stem van de kleine hoorn zal 
overal ter wereld de aandacht opeisen. Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger luid 
roepen en trots zijn oplossing, om alle Kerken te verenigen, verkondigen. Geprezen als een 
moderne vernieuwer, zal hij door de seculiere wereld toegejuicht worden omdat hij de zonde zal 
vergoelijken. 

Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet enkel in tegenspraak zullen zijn met de Leer van de 
Katholieke Kerk, maar die ook zullen ingaan tegen alle christelijke wetten. De priesters die zich 
tegen deze boodschappen verzetten, zullen gedwongen worden om deze opnieuw te overwegen 
wanneer de afschuwelijke waarheid aan het licht gebracht wordt. De waarheid van Mijn Woord – dat 
aan jou, Mijn dochter, gegeven wordt – zal hen uiteindelijk langzaam beginnen dagen. Hoe zullen zij 
huilen van verdriet wanneer zij beseffen dat Ik het ben, Jezus Christus, die - met de zegen van Mijn 
Vader – aan jullie tot in detail de eindtijdprofetieën openbaart. 
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Vervolgens zullen zij elk woord van Mijn heilige lippen verslinden terwijl Ik meer komende 
gebeurtenissen openbaar om de mensheid voor te bereiden. Het is essentieel dat men luistert en 
gehoor geeft aan Mijn oproep zodat Ik iedereen kan behoeden voor de greep van het Beest. 

Terwijl de Valse Profeet druk bezig is met zijn verheven 
ambities om de Katholieken in de wereld te imponeren, zal hij 
even aan de kant geschoven worden omdat de Antichrist, zoals 
voorzegd, nu het wereldtoneel zal betreden. Zodra jullie de 
mediaberichten over de nieuwe, veelbelovende, bedreven 
vredesonderhandelaar horen, zullen jullie weten wie hij is. Hij 
zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal 
zich geen illusies maken over wie hij is – de zoon van Satan. 

Denk eraan - hoe beangstigend dit ook mag zijn - dat Ik, Jezus 
Christus, Koning Ben! Geen mens, geen vijand heeft meer 
macht dan God. Maar de strijd om zielen moet, zoals voorzegd, 
gestreden worden. Door Mijn Woord, Mijn boodschappen en 
Mijn gebeden te verspreiden, zullen jullie Mij helpen om de 
zielen te redden die Ik nodig heb, opdat Mijn Nieuw Paradijs met al Gods kinderen gevuld kan 
worden. 

Vertrouw altijd op Mij, jullie Jezus, aangezien Ik jullie zal leiden en beschermen tijdens deze gruwel 
op aarde. Ik beloof dat deze periode kort zal zijn. 

Jullie Jezus 
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Boodschappen van Pastor Enoc over de Antichrist 

 

DE KONINGEN VAN DE AARDE ZIJN BEGONNEN MET DE 
VERWEZENLIJKING VAN DE NIEUWE WERELDORDE OM VERANDERING 
VOOR DE MENSHEID TE SCHEPPEN 

5 juni 2012, 08.40u 

ZEER DRINGENDE OPROEP VAN DE GOEDE HERDER AAN ZIJN KUDDE 

Lieve kinderen, vrede zij met jullie. 

De dagen en nachten worden steeds korter en tenslotte komt er een tijd waarin alles wordt 
uitgesteld en alles waar je aan begint zal worden voltooid. Je leven zal belangrijke veranderingen 
ondergaan, die jullie loutering zullen inleiden. 

Heel spoedig zal de aarde sneller en sneller draaien ten gevolge van alle kosmische verschijnselen die 
op het punt staan om te gebeuren, alles zal veranderen, jullie aardse gewoonten inbegrepen. 
Daarom moeten jullie je aanpassen aan de nieuwe levenscyclus die jullie heel spoedig zullen 
ondergaan. Elk van Mijn woorden zal vervuld worden zoals geschreven staat, alles zal vervuld worden 
tot de laatste letter. 

Mijn Kerk is begonnen aan haar Calvarië en alles zal uitlopen op een scheuring, mijn beminden zullen 
elkaar aanvallen, de afscheiding is begonnen. Mijn Kerk zal lijden, maar het is nodig dat dit allemaal 
gebeurt voor de wedergeboorte van een nieuwe gezuiverde Kerk, en omdat deze Gods volk dient, 
zullen mijn mensen troost en leiding vinden in de nieuwe Kerk, die arm, eenvoudig, nederig, maar vol 
charisma van de Geest en altijd klaar om mijn kudde te dienen en de vervulling van de Goddelijke 
Wil. 

Mijn kinderen, de tekenen van mijn wederkomst zijn hier en daar al zichtbaar en zullen nog 
duidelijker worden naarmate de tijd verstrijkt omdat de dagen die verstrijken niet langer de tijd van 
de mensheid is, maar verloopt volgens de Goddelijke Wil. De koningen van deze wereld zijn 
begonnen met de invoering van de Nieuwe Wereldorde, die rampzalige gevolgen zal hebben voor de 
mensheid. Zij zullen het geloof gebruiken om de mensen te laten geloven dat al het kwaad dat 
geschiedt de fout is van God en dat God dat toelaat. Op die manier zullen velen het geloof verliezen 
en verdeling scheppen. Zij zullen gebruik maken van de techniek en hologrammen in de lucht 
projecteren met het beeld van een strenge en wraakzuchtige God, die het slecht met de mensheid 
voor heeft; en daardoor de derde wereldoorlog rechtvaardigen want het was God, die een groot deel 
van de mensheid wilde uitroeien om met de overwinnaars te heersen. Dit hele mediacircus wordt 
opgezet om de mensheid haar geloof te doen verliezen en God buiten te sluiten. Aan het einde van 
de oorlog zal de Maitreya holografisch aan de hemel verschijnen en zichzelf uitroepen tot de enige 
ware god, de vredestichter, die komt om vrede te brengen in alle uithoeken van de wereld. 
Daarnaast zullen alle koningen van de aarde en al degenen wier namen niet zijn geschreven in het 
boek des levens, hem beminnen. Bovendien zal de valse god grote tekenen verrichten, zoals vuur 
laten neerdalen vanuit de hemel op de aarde, dat alle mensen kunnen waarnemen. (Apk.13,13). 
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Daarom, wees op je hoede mijn kinderen, en verloochen onder geen enkele omstandigheid je geloof, 
weet dat alles bedrog is van mijn tegenstander om Mij jullie te laten verliezen. Jullie zijn dus 
gewaarschuwd over het plan van de koningen van deze wereld om de mensheid te laten geloven dat 
al hun ellende en ongeluk aan Mij te wijten is, alleen om mijn tegenstander aan te wijzen als de vlees 
geworden enige ware God. 

Onthoudt dat Ik de God van barmhartigheid en vergeving ben. Ik beleef geen plezier aan de dood van 
een zondaar, maar Ik heb liever dat hij leeft en kan genieten van het eeuwige leven. Laat je dus niet 
beduvelen en verenig je als de eerste Christenen en vecht om je geloof te behouden opdat niets en 
niemand je weg kan houden van Gods liefde. Mijn vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Heb 
berouw en bekeer je want het koninkrijk van God is nabij. 

Jullie Meester en Herder, Jezus van Nazareth. 

Verspreid mijn boodschappen tot in de uithoeken van de aarde. 

 
TEST DE GEESTEN, WANT IEMAND DIE ZEGT: IK BEN DE MESSIAS, IS EEN 
LEUGENAAR WANT JULLIE WETEN HEEL GOED DAT DE MENSENZOON GEEN 
VOET MEER OP DEZE AARDE ZAL ZETTEN. 

5 september 2012, 08.10u 

OPROEP VAN DE GOEDE HERDER AAN ZIJN KUDDE 

Schapen van Mijn kudde, vrede zij met jullie, 

Mijn kudde, wees er geestelijk op voorbereid om de Heilige Geest in jullie ziel te ontvangen. De 
zonde heeft de overhand genomen; het kaf verstikt het koren. Mijn Vader heeft al opdracht gegeven 
aan de rapers om de oogst binnen te halen, het wakker maken van het bewustzijn zal het kaf van de 
koren scheiden en de schapen van de geiten. 

Veel zielen die in het donker dwalen zullen niet tegen het licht en de luister van Mijn Heilige Geest 
bestand zijn, en zij zullen zich in de duisternis werpen. Verdwaalde schapen, waar wachten jullie op? 
Om naar de kudde terug te keren? Ik zeg jullie, dat jullie heel weinig tijd hebben, want de avond valt 
en daarmee de schemer en de duisternis die jullie zullen verhinderen om de terugweg naar de kudde 
te vinden. Haast jullie, want de wolf loopt vrij rond en kijkt hoe hij jullie zal verslinden. 

Opstandige schapen luister naar mijn laatste oproepen en kom zo snel als jullie kunnen terug naar de 
kudde, zodat jullie niet hoeven te klagen. Waarlijk, Ik zeg jullie, evenals de dwaze meisjes, zullen de 
deuren zijn gesloten door jullie ongehoorzaamheid en opstandigheid, en het zal te laat zijn, als jullie 
willen terugkomen en op de deur kloppen, want een stem zal jullie zeggen: Ik ken jullie niet! 

Schapen van Mijn kudde, pas op, want de wolf is vermomd in schaapskleren, en zoekt naar wegen 
om jullie weg te houden en jullie verloren te laten gaan. Vertrouw niemand en stort je hart niet bij 
iedereen uit. Ik zeg dit, want als jullie Eeuwige Herder komt, loop je het risico te worden misleid door 
de lieve praatjes van de wolf en zijn volgelingen die manieren zoeken om Mijn stem na te bootsen 
om jullie van de weg af te brengen en jullie van de rotsen te gooien. 
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Test de geesten, want iemand die zegt: ‘Ik ben de Messias’, is een leugenaar, want jullie weten heel 
goed dat de Mensenzoon geen voet meer op deze aarde zal zetten. De Mensenzoon zal met Zijn 
trouwe volk komen regeren in het Nieuwe Jeruzalem tot aan het einde der tijden. Ik waarschuw 
jullie, Mijn kudde, om te blijven bidden en waakzaam te zijn, want wanneer je het het minst 
verwacht, zal de Mensenzoon komen. Ik zeg jullie nogmaals, wees slim als slangen en mak en nederig 
als duiven.  

Mijn vrede zij met jullie, 

Jullie Herder, Jezus van Nazareth 

 
O ONDANKBARE EN ZONDIGE MENSHEID DIE HUNKERT NAAR DE KOMST VAN 
EEN MESSIAS, DAAR KOMT JULLIE MESSIAS, DIE JULLIE NAAR DE EEUWIGE 
DOOD ZAL LEIDEN! 

 29 oktober 2012, 8.30u 

DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN DE KINDEREN VAN GOD 

 
Lieve kinderen van mijn hart, moge de vrede van God met jullie zijn. 

Sta niet toe dat iemand je voor de gek houdt door te zeggen dat Mijn Zoon hier of daar is, Mijn Zoon 
zal geen voet op deze aarde zetten, Mijn Zoon komt om te heersen over de harten van zijn 
gelouterde en trouwe volk in de nieuwe hemelen en op de nieuwe aarde die Mijn Vader zal 
scheppen. Lieve kinderen, geloof hen niet die de terugkeer van de messias naar deze wereld 

verkondigen. Degene die door de media zal worden 
aangekondigd is niet Mijn Zoon, hij is de Antichrist, 
vermomd als Mijn Zoon. 

Bedenk dat hij de vader is van alle leugens, de grote 
nabootser en vervalser, die komt om met de mensheid over 
vrede te spreken, terwijl in zijn hart alleen haat, woede, 
jaloezie, wraak, dood en vernietiging is. Hij zal gevolgd 
worden door degenen die niet zijn ingeschreven in het Boek 
des Levens. Mijn kinderen, vrede komt alleen van God, die in 
wezen liefde en barmhartigheid is, het wezen van 
ongerechtigheid komt om jullie te vernietigen en jullie ziel 

te stelen; in het begin zal hij zich laten zien als een vredestichter en zo het vertrouwen winnen van 
de grote meerderheid van de mensheid; hij zal over vrede en solidariteit spreken en wonderen 
verrichten; dat is de valkuil, waar velen in zullen vallen. 

Herinner je wat Mijn Zoon jullie in eerdere boodschappen heeft gezegd: Kijk niet of luister niet naar 
de valse profeet, de valse messias, want hij heeft de macht om zielen te beïnvloeden en verloren te 
laten gaan. 

Lieve kinderen, houd je verre van zijn lessen en valse leerstellingen, luister niet naar hem, want hij 
heeft de macht om te overtuigen, hij is sluw, hij is de oude slang en kent jullie zwakheden. Sluit je 
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af met het Bloed van Mijn Zoon in je geest, je krachten, gedachten, gevoelens, geheugen, wil en je 
onbewuste en onderbewustzijn ; sluit met Zijn Bloed ook je lichaam en ziel af, en allerlei 
apparatuur zoals TV, geluidsystemen, telefoons, computers en elk middel waarmee zijn stem of 
beeltenis kan worden weergegeven. 

Mijn kinderen, vraag om Mijn Heilige bescherming en wanneer je in acuut gevaar bent om te 
struikelen, zeg dan: Heilige Moeder, zonder zonde ontvangen, Allerheiligste Maria, en ik zal komen 
met Michaël en de Engelen uit de hemel om je te beschermen. Ik voorspel jullie dit allemaal, lieve 
kinderen, omdat mijn vleesgeworden tegenstander op het punt staat zich aan de mensheid bekend 
te maken als de verwachte messias. 

Vergeet niet, mijn kinderen, dat alle gebeurtenissen worden versneld door de goddeloosheid en de 
zonde van de afgelopen tijd. O ondankbare en zondige mensheid die hunkert naar de komst van 
een messias. Daar komt jullie messias, die jullie naar de eeuwige dood zal leiden! Blijf van nu af aan 
waakzaam en blijf bidden, mijn kinderen, hou vol met jullie gebeden en het bidden van mijn heilige 
Rozenkrans, en verwaarloos je geestelijk pantser niet, zodat je de vuurpijlen van mijn tegenstander 
en zijn vertegenwoordigers van het kwaad kunt afweren . 

Moge de vrede van God met jullie zijn, en mijn moederlijke bescherming jullie bijstaan. 
Jullie Moeder, Maria, Mystieke Roos. 

Maak mijn boodschappen bekend tot de uiteinden van de aarde. 

HEILIGE MOEDER, ZONDER ZONDE ONTVANGEN, ALLERHEILIGSTE MARIA 

 
ALWIE HET BEEST EN ZIJN BEELD AANBIDT EN HET MERKTEKEN OP ZIJN 
VOORHOOFD OF OP ZIJN HAND LAAT AANBRENGEN, DIE ZAL DRINKEN DE 
WIJN VAN GODS TOORN 

20 januari 2013, 15.40u 

DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS AAN DE MENSHEID 

Kindertjes van mijn hart, de vrede van God zij met jullie.   

De tijden van de grote beproeving naderen. Alles lijkt rustig te zijn, maar toch is de werkelijkheid 
anders. De overgang van de schepping is reeds begonnen. Jullie zullen eraan moeten wennen om in 
extreme klimato-logische omstandigheden te moeten leven, want op talrijke plaatsen zal de zomer 
buitensporig warm zijn en op andere plaatsen zal er aan de winter geen einde komen. De zon 

verwarmt de aarde zoals nooit tevoren en het gaat sneeuwen in 
gebieden waar men het niet verwacht. Hoge temperaturen en 
temperaturen beneden het vriespunt zullen veel gebieden op 
aarde onbewoonbaar maken. 

De totale ineenstorting van de economie is aanstaande en het 
geld zal al zijn waarde verliezen. Veel rijkdommen zullen 
sneuvelen en zullen over de grond rollen en talrijk zullen degenen 
zijn die vertwijfeld hun bezittingen zien verdampen. Drinkwater 
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zal in veel gebieden schaars worden en vele volkeren zullen kennis maken met honger en dorst. 
Oorlogstumult komt naderbij. De afgezanten van het kwaad willen de vrede verstoren om de weg 
van de Antichrist te bereiden en op aard zijn systeem van slavernij en onderwerping van de volkeren 
vestigen. 

Het merkteken van mijn tegenstander is al bij de 
bevolking van talrijke landen op aarde 
geïmplanteerd. De mensheid zal bedrogen worden en 
velen zullen verloren gaan door gebrek aan kennis. 
De belofte van een beter functioneren van de 
medische diensten brengt velen ertoe zich van het 
merkteken van het beest te laten voorzien, waarover 
het Boek der Openbaring spreekt in hoofdstuk 
dertien. Ik roep al mijn trouwe kinderen, die het 
Heilig Woord van God en Zijn boodschappen kennen, 
met nadruk op om allen die dwalen in geestelijke 
lauwheid en die vooral in volkomen onwetendheid verkeren over de dingen die komen gaan, aan mij 
kinderen te vertellen, dat de microchip die regeringen aanbevelen ter bevordering van de kwaliteit 

van het leven, in werkelijkheid het merkteken van het beest is; 
want je kunt beter sterven, dan het merkteken bij je te laten 
aanbrengen want zodra je dat hebt gedaan is er geen weg meer 
terug en verlies je de levensadem van de Heilige Geest. 

Lieve kinderen, laat je niet op listige wijze bedriegen door de 
zonen van de duisternis. Ken de waarheid en de waarheid zal 
jullie vrij maken. Houd je vast aan je hemelse Vader en Moeder 
en wees ervan verzekerd dat we niet zullen toestaan dat je 
verloren gaat. “alwie het beest en zijn beeld aanbidt en het 
merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand laat aanbrengen, die 
zal drinken de wijn van gods toorn” (Apk. 14:9-10). 

God zal een boos en kwaadaardig gezwel bij de mensen aanbrengen die het merkteken dragen van 
het beest. (Apk. 16:1-2) Hun lichamen zullen bedekt zijn met ongeneeslijke zweren. Ze zullen van de 
kudde van mijn Zoon worden gescheiden en de eeuwige dood zal hun beloning zijn.  

Lieve kinderen, zoek niet de schatten of de rijkdommen van deze wereld, want binnenkort zal alles 
voorbij zijn. Zoek liever jullie echte schat die God is en je zult de vreugde van het eeuwige leven 
vinden. Iedereen die beschikt over rijkdom en materiële goederen, vraag ik die te delen met jullie 
broeders die behoeftig zijn, omdat de dagen van de god van het geld zijn geteld en alleen je familie 
overleeft door wat je aan je broeders hebt gedaan. Hecht je aan niemand en niets en beroem je niet 
op je erfgoed of op je macht, want niets van dat alles zal je het leven geven. Zoek God en stel je 
vertrouwen in Hem, opdat je kunt genieten van de schat van het eeuwige leven. 

Jullie moeder die van jullie houdt, Maria, Mystieke Roos 

Maak mijn boodschap bekend aan de hele mensheid 
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De Antichrist imiteert Christus 

De Antichrist is de zoon van Satan. Een 
onechte maagd had gemeenschap met de 

Duivel zelf. 

Christus is de Zoon van God. De Maagd 
Maria werd bevrucht door de H. Geest. 

Hij zal tekenen verrichten en wonderen 
doen. Hij zal terminaal zieken genezen, maar 

het zal slechts tijdelijk zijn, omdat zijn 
machten van de duisternis komen. 

Jezus verrichte wonderen en genas veel 
mensen. Zij bleven genezen en geloofden in 

God, omdat de macht van Jezus van de 
Hemel kwam. 

De publiekelijke verschijning van de 
Maitreya of de Antichrist wordt 

aangekondigd door Benjamin Creme, wiens 
missie het is om de wereld voor te bereiden 

om de Maitreya als de Christus te 
aanvaarden. 

Het publieke verschijnen van Jezus Christus 
werd aangekondigd door Johannes de 

Doper, wiens missie het was om Israël voor 
te bereiden op het in het openbaar treden 

van Jezus Christus. 

 

 

Manieren om je tegen de Antichrist en zijn Demonisch 

Teken te beschermen 

 

 Tracht hem niet in de ogen te kijken (als hij bvb op tv verschijnt) 

 Houd thuis Gewijde kaarsen en Wijwater gereed 

 Bidt dagelijks de rozenkrans en het Kroontje van de Barmhartigheid 

 Bid het Kruistochtgebed 33 (Zegel van God); zie ook bijlage pag. 33 

 Sla een  voedselvoorraad op (voor enkele weken) 

 Begin zelf groenten en fruit te kweken indien mogelijk 

 Zet/hang in uw huis gewijde voorwerpen, beelden… 

 Hang in het bijzonder een afbeelding van de Barmhartige Jezus in uw huis 

 Draag de Wonderdadige medaille, de Benedictijner medaille… rond uw hals 

 Draag altijd een gewijde rozenkrans bij u 
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Kruistocht van gebed (6) ‘Gebed om de Antichrist te stoppen’ 
 
Dinsdag 22 november 2011   11.00u 
 

O Jezus, ik bid dat God in Zijn barmhartigheid, de Antichrist en zijn verachtelijke strijdmacht, zal 
beletten om terreur te veroorzaken en ontbering op te leggen aan Uw kinderen. 
 
Wij bidden dat hij gestopt zal worden en dat de hand van de kastijding vermeden zal worden 
door de bekering, bewerkstelligd tijdens de Waarschuwing 
 
 

Kruistocht van gebed (20) Belet dat de Antichrist de wereld vernietigt 
 

Donderdag 19 januari 2012 20.30u 
 
O, God de Vader, in naam van Uw dierbare Zoon roep ik U aan om de Antichrist te verhinderen de 
zielen van Uw kinderen in de val te lokken. 
Ik smeek U, Almachtige Vader, om hem te beletten Uw kinderen terreur op te leggen. 
Ik smeek U om hem te beletten Uw Schepping te bezoedelen en Ik vraag U om U te ontfermen 
over deze arme zielen die tegenover hem machteloos zullen staan. 
Luister naar mijn gebed, lieve Vader, en behoed al Uw kinderen voor dit verschrikkelijk kwaad. 
Jullie geliefde Jezus Christus 
 

 
Kruistochtgebed (54) ‘Gebed tot de Vader om de impact van Wereldoorlog 3 
af te zwakken’. 
 

O Hemelse Vader,  
in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,  
die enorm leed voor de zonden van de mensheid,  
help ons a.u.b. in deze moeilijke tijden die we tegemoet treden. 
Help ons om de vervolging, die gepland wordt door hebzuchtige heersers en diegenen die Uw 
Kerken en Uw kinderen willen vernietigen, te overleven. 
Wij smeken U, lieve Vader,  
om ons te helpen onze familie te voeden  
en red het leven van diegenen die tegen hun wil tot oorlog gedwongen zullen worden. 
Wij houden van U, lieve Vader. 
Wij smeken U ons te helpen in onze tijd van nood. 
Behoed ons voor de greep van de Antichrist. 
Help ons om zijn teken, het teken van het Beest, te overleven  
door te weigeren het aan te nemen. 
Help diegenen die van U houden om trouw te blijven aan Uw heilig woord  
opdat U ons de genaden kan verlenen om naar lichaam en ziel te overleven. 
Amen. 
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