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4109 GOD als VADER, Vriend en Broeder tracht de liefde te winnen
22 augustus 1947

IK wil voor u een liefdevolle VADER zijn, een wijze Leidsman en Raadgever, een trouwe Vriend 
en Broeder, IK wil u alles geven wat u op aarde nodig hebt, IK wil u bedenken naar ziel en lichaam, 
zonder ophouden wil IK voor u zorgen en nooit meer moet u menen door MIJ verlaten te zijn, IK 
wil u in elke nood bijstaan en u beschermen tegen alle aanvallen van uw vijanden, het zij geestelijk 
of ook aards, IK wil alle genadegaven over u uitstorten en steeds zult u Mijn Liefde beseffen Die IK 
van het allereerste begin voor u koester en Die nooit meer zal afnemen tot in alle eeuwigheid.

Doch van u verlang IK een ding: dat u zich aan MIJ tot eigendom geeft en dat u op MIJ aanstuurt, 
dat u MIJ lief hebt zoals een kind zijn vader liefheeft. Heb IK nu maar deze liefde, dan kan IK u 
vastpakken met de kracht van Mijn Liefde en u voor eeuwig geheel en al verwerven. En om deze 
liefde ding IK ononderbroken.
En daarom tracht  IK u tot de waarheid te brengen, tot het onderkennen van MIJ Zelf  en Mijn 
heilsplan van eeuwigheid, want eerst zult u moeten weten dat u Mijn schepselen bent en hoe u, als 
Mijn schepselen, bent verbonden met MIJ, de eeuwige Schepper. U zult u bewust moeten zijn van 
de grote verantwoordelijkheid tegenover MIJ en nu daarmee in overeenstemming leven, opdat u 
genade vindt in Mijn Ogen. En uw hart moet u daartoe aanzetten, dan pas zie IK uw liefde en dan 
behoort u tot de mijnen die IK Mijn rijk heb beloofd, want dan zult u MIJ zoeken en als u MIJ hebt 
gevonden, MIJ niet meer prijsgeven, dan zoekt u de vereniging met MIJ en vraagt MIJ om kracht, 
omdat u inziet dat IK uw HEER en Schepper ben.
En u zult deemoedig voor MIJ gaan staan en u zult zo zijn zoals u MIJ behaagt, vol Liefde en 
vertrouwen,  vertellend  aan de  VADER uw noden  in  alle  kinderlijkheid.  En  IK zal  uw vragen 
verhoren, IK zal u elk verlangen vervullen, omdat Mijn Liefde voor u Zich zo openbaart, dat IK u al 
op aarde gelukkig wil maken en eens in de eeuwigheid. En daarom zult u moeten luisteren naar 
Mijn Woord, want door Mijn Woord leert u MIJ kennen zodra u Mijn Woord in uw hart opneemt, 
er over nadenkt en nu zo leeft, dat u MIJ welgevallig bent. Dan zult u MIJ ook liefhebben en uw 
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gelukzaligheid zien in het bezit van Mijn Liefde voor u. En dan kan IK Zelf tot u komen, door Mijn 
nabijheid kan IK u tijdelijk en eeuwig gelukkig maken. IK kan u, al naar u dit waardig bent, met 
geestelijke gaven bedenken, IK kan u opnemen in Mijn rijk als u het aardse leven hebt beëindigd en 
u gelukzalig maken tot in alle eeuwigheid.
AMEN

4414 Aardse zorgen zijn onnodig De VADERLiefde van GOD
22 augustus 1948

Waarom maakt u zich zorgen over uw aardse leven dat IK voor ieder van u vorm heb gegeven sinds 
eeuwigheid. U zult niet bij machte zijn er het geringste aan te veranderen, want Mijn Wil heeft het 
bepaald, en zoals Mijn Wijsheid het voor u goed heeft bevonden zoals het over u komt, zo is het 
goed voor u. Ga daarom zonder zorg uw weg over de aarde, want elke dag verloopt volgens Mijn 
Wil en elke gebeurtenis is voorzien sinds eeuwigheid. Maar daarmee wil niet gezegd zijn dat u 
passief zou moeten zijn en uw aardse taak zou mogen verwaarlozen, want ook deze behoort tot het 
lot dat voor u is bestemd en elke bezigheid heeft zegen tot gevolg.

Maar over de afloop van datgene wat u doet, moet u zich geen zorgen maken, en zo zult u MIJ elke 
last mogen opleggen, die IK gewillig voor u draag, u zult MIJ elke wens mogen toevertrouwen, u 
zult  alle  bedenkingen mogen uiten,  alles  wat u terneer drukt,  wil  IK van u afnemen en stil  en 
blijmoedig moet u uw weg over de aarde gaan, want, wat er ook mag komen, IK ben op de hoogte 
van elke gebeurtenis  en heb die zo voorbestemd, en wat IK doe is  waarlijk juist.  Elke zorg is 
onnodig zodra u zich eenmaal  aan MIJ heeft  overgegeven,  als u zich aan MIJ en Mijn genade 
toevertrouwt. Dan neem IK, als uw VADER, elke zorg van u over, Mijn kinderen.
Maar u zult zelf zorg moeten dragen voor uw ziel. Deze zorg kan IK niet van u afnemen. IK kan u 
alleen raad geven en u alle gelegenheid geven die u ten volle zult moeten gebruiken voor het heil 
van uw ziel. Maar hoe meer u zich hieraan gelegen laat liggen, des te minder hoeft u zich zorgen te 
maken over het welzijn van uw lichaam, omdat IK dit van u overneem, zoals IK het u heb beloofd.
En daaraan zult u ook de waarheid van Mijn Woord inzien, dat IK aan al uw behoeften voldoe die u 
als Mijn kinderen zult hebben, want als zodanig zijn ook uw behoeften gering, terwijl de kinderen 
van de wereld grote eisen stellen, die IK u moet weigeren, terwille van uzelf. Maar gebrek lijden 
laat IK Mijn kinderen niet, want ze moeten altijd de Liefde van hun VADER in de hemel beseffen, 
ze moeten vertrouwelijk  worden in het  besef  van Mijn  Liefde en hun geloof  moet  zo'n kracht 
bereiken, dat IK hun alles kan geven wat ze vragen terwille van hun diep geloof.
AMEN

4704 Liefdevolle Woorden van de VADER Leiding
4 augustus 1949

U zult u steeds aan Mijn leiding kunnen toevertrouwen en u zult haar ook altijd bemerken, als u 
maar oplettend bent. U gaat geen enkele schrede alleen, zolang u MIJ niet uit uw gedachten ter zijde 
schuift, zolang u uw best doet met MIJ en voor MIJ te leven, zolang u er bewust naar streeft bij MIJ 
te komen. Zie daarom in elk gebeuren Mijn besturen, Mijn Hand en verlaat u op MIJ, want wie MIJ 
tot  zijn  Vertrouweling uitkiest,  vindt  in  MIJ  waarlijk  de  trouwste  Vriend,  de meest  liefdevolle 
Bruidegom, de zorgzaamste VADER en Beschermer, DIE door niemand op aarde kan vervangen 
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worden, DIE daarom ook door u bemind wil zijn, zoals HIJ u liefheeft. IK ga steeds naast u, zodra u 
MIJ eenmaal tot Leidsman hebt verkozen en IK leid u waarlijk juist als IK de zorg om u op ME heb 
genomen en alles zal zo op u afkomen dat het u helpt uw ziel positief te ontwikkelen.

Zou u dit geloof levend kunnen laten worden in u, dan zult u waarlijk in zorgeloosheid en vrede uw 
weg over de aarde gaan, want IK zorg voor u en heb alles voor u uitstekend geregeld. En alles dient 
u ten goede, zelfs nood en leed levert u voordeel voor uw ziel op, als u MIJ maar in uw hart draagt, 
dus d.m.v. gedachten met MIJ verbonden blijft en u MIJ niet zou willen verliezen. Want alleen deze 
wil maakt u dierbaar voor MIJ en wie eenmaal deze wil in zich heeft, zal MIJ eeuwig niet meer 
kwijt raken en IK zal bij hem zijn en voortdurend zal hij Mijn Liefde en zorg voelen. Nooit zal hij 
alleen en verlaten zijn, steeds zal hij in MIJ de Vertrouwde vinden, bij Wie hij steeds zijn hart kan 
uitstorten en Die steeds woorden van liefde en troost voor hem zal vinden en Die hem altijd met 
raad en daad terzijde staat.
AMEN

5107 Het spreken van GOD van VADER tot kind Woorden van Liefde
18 april 1951

U allen ben IK nabij, zo nabij dat u in staat zou zijn MIJ te horen als u binnen in u luistert naar Mijn 
Stem. En het is begrijpelijk dat IK zo tot u spreek zoals een liefdevolle VADER tot Zijn kinderen 
spreekt, eenvoudig, gewoon en toch vervuld van liefde, zo dat Mijn kinderen vertrouwd zijn met 
MIJ, dat ze MIJ ook herkennen als VADER, DIE Zijn kinderen liefheeft. En omdat IK wil dat ze 
MIJ ook begrijpen, weerklinken Mijn woorden zo in hun hart, zoals een kind ze kan begrijpen, dat 
ze niet verkeerd begrepen kunnen worden en dat ze het kind gelukkig maken. De volheid van Mijn 
Liefde zou Zich heel anders uiten als u het zou kunnen verdragen, maar zolang u nog op aarde bent, 
is de klank van Mijn Woord aangepast aan de toestand van uw ziel, en al naar het vermogen van 
ieder afzonderlijk, lief te hebben, klinkt het waarneembaar in het hart of het gemoed treffend als een 
zuchtje gedachtenfluisteringen. IK ben zelf bij u die Mijn Stem verneemt, IK ben bij u aanwezig en 
spreek woorden van liefde, van troost en van aansporing tot u en IK onderricht u. Want steeds zult u 
Mijn tegenwoordigheid moeten bemerken als een toestromen van genade en kracht.

Wie nu veel begeert, ontvangt ook veel. Wie voor MIJ zijn hart opent, verlangend naar Mijn Liefde, 
die zal het ook onmetelijk toestromen, en Mijn Liefde uit Zich in het Woord. De volheid van Mijn 
Liefde geeft Zich weg, het Licht van het vuur van Mijn Liefde straalt in het hart van diegene die 
zich voor MIJ openstelt en MIJ wil horen. Licht echter is wijsheid en de hoorn des overvloeds van 
de goddelijke Wijsheid is onuitputtelijk en biedt steeds nieuwe schatten aan hem die zijn handen 
daarnaar uitsteekt.
Maar steeds wordt geestelijke rijkdom u aangeboden op een voor u begrijpelijke manier, omdat IK 
wil dat u MIJ begrijpt, als IK tot u spreek. En daarom zal het Licht overal kunnen stralen, IK zal 
geen onderscheid maken met het uitdelen van Mijn gaven, waar die maar ook van MIJ worden 
verlangd en de liefde van een kinderhart de VADER daarom vraagt. En Mijn kinderen zullen MIJ 
altijd begrijpen, daar ze anders de VADER niet zouden herkennen, DIE door hen echter herkend wil 
worden. Daarom is Mijn Woord ook het levende water dat uit de Bron stroomt, zo helder en zuiver, 
dat een ieder zich daaraan kan laven, omdat ieder er datgene in vindt wat hij nodig heeft voor de 
ontwikkeling van zijn ziel: bemoedigende woorden en troost, liefde en wijsheid, genade en kracht.
Zolang u over de aarde gaat, bent u nog onmondige kindjes die IK alleen zo kan en zal bedenken 
zoals ze in staat zijn Mijn Woord van Liefde en Wijsheid op te nemen. En zo zal u zich ook steeds 
als kinderen moeten beschouwen en met dank alles aannemen wat de meest trouwe VADERLiefde 
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u biedt. U zult niet mogen verlangen naar geestelijk voedsel dat u nog niet zou kunnen verdragen, 
naar geestelijk weten dat u op aarde nog niet nodig hebt, u zult niet moeten verlangen de werken 
van Mijn Almacht te doorgronden vöör u een bepaalde geestelijke rijpheid hebt verkregen die u in 
staat stelt geestelijk te schouwen, u zult genoegen moeten nemen met dat wat IK u geef, wat IK als 
voor  u  zegenbrengend  inzie  en  wat  Mijn  Liefde  voor  de  kinderen  gereed  houdt  die  de  juiste 
verhouding  met  MIJ  tot  stand  hebben  gebracht  en  daardoor  MIJ  Zelf  aanwezig  laten  zijn.  U, 
kinderen, moet tegelijk vragend en dankend de gaven ontvangen die Mijn VADERLiefde u schenkt 
zo vaak u ze begeert.
AMEN

5508 Kom allen tot MIJ...
15 oktober 1952

In Mijn Armen zult u een goed heenkomen kunnen zoeken als u belast en beladen bent. Want Mijn 
Liefde wil u allen omvatten en niemand zal IK van MIJ afstoten die in zijn nood tot MIJ komt en 
MIJ om hulp vraagt. IK wil troosten en kracht schenken, IK wil wonden helen en zwakken sterker 
maken, IK wil in alle harten hoop en vertrouwen wekken, IK wil Mijn genaden uitdelen, omdat de 
ziel van niemand gezond kan worden zonder genade.

Kom allen tot MIJ die uitgeput bent en onder lasten gebukt gaat, IK zal u verkwikken. Maar wie 
zwak is in het geloof, hoort deze Woorden wel, maar neemt ze niet aan, al zijn ze ook tot hem 
gesproken, hij draagt zijn last verder die IK hem toch gaarne zal afnemen wanneer hij zich aan MIJ 
overgeeft. Kom tot MIJ...uw wil zelf moet u naar MIJ toedrijven, want IK legde alleen daarom de 
last  op uw schouders opdat  u de weg naar  MIJ zou vinden.  Elke nood is  een lokroep van uw 
hemelse VADER, DIE in Zijn Liefde naar uw liefde, naar uw komst, verlangt, om u gelukzalig te 
kunnen maken. En zo ook moeten noden van de ziel  u naar  MIJ toe leiden,  alles moet  u MIJ 
toevertrouwen, want IK wil dat u zich ontdoet van datgene wat u terneer drukt. Wel ken IK al uw 
lijden en noden, maar IK kan u pas dan helpen, wanneer u MIJ alles voorlegt, omdat IK wil dat u 
zich als Mijn kinderen tegenover de VADER gedraagt, omdat IK wil dat u steeds de weg gaat die 
alle goede kinderen gaan, de weg naar  de VADER, DIE in Zijn Liefde elke zorg van hen wil 
afnemen en hen met raad en daad bijstaat om hen gelukkig te maken in tijd en eeuwigheid.
Vlucht altijd in Mijn Armen, Die zich beschermend over u uitspreiden, Die u over klippen en wegen 
vol stenen heen dragen, Die u met liefdevolle zorgen begeleiden zolang u op aarde leeft. Heb altijd 
maar vertrouwen, want IK stoot geen van u van MIJ af, al waadt u ook in zonden. IK wil u vrij 
maken van zonde en schuld, alleen ... kom naar MIJ - u allen die belast en beladen bent. Roep MIJ 
dat IK erbarmen met u heb en IK zal u verhoren, IK zal u Mijn Handen toesteken, opdat de weg 
naar MIJ voor u makkelijk zal worden, want IK wil helpen en genezen, IK wil zieken en zwakken 
die  zichzelf  alleen niet  meer  kunnen helpen,  gelukkig maken en u allen moet  in  MIJ  Diegene 
herkennen, DIE u heeft verlost, omdat Zijn Liefde voor u overgroot is.
AMEN

5699 U hebt toch een VADER ...
16 juni 1953
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Er is niets wat voor u onmogelijk zou zijn, wanneer u zich met MIJ verbindt, wanneer u MIJ vraagt 
om kracht, wanneer u dus MIJ Zelf door u werkzaam laat zijn. U hebt nu nog niet het juiste geloof, 
en zolang u twijfelt, verhindert u zelf MIJ, dat Ik volgens uw wil in actie kom. Maar u zult moeten 
proberen dit geloof te verkrijgen. Verplaats u in de staat dat u vertrouwend als een kind met MIJ 
praat,  dat u zich werkelijk zal voelen als kinderen die naar de VADER komen in elke benarde 
toestand, het zij van geestelijke - of aardse aard. Zou u deze verhouding met MIJ tot stand kunnen 
brengen, dan zal er in u ook geen twijfel meer zijn dat IK u verhoor. Want als u MIJ als VADER 
aanspreekt, bent u ook overtuigd van Mijn Liefde Die Zich naar Mijn kinderen keert en hun hulp 
verleent in elke nood. U hebt toch een VADER, u bent niet tot wezen geworden, u hebt Iemand Die 
van uw nood en zorgen op de hoogte is, Die alleen maar wil worden aangeroepen, omdat HIJ naar 
de liefde van het kind verlangt en die wil beantwoorden.

Hoe rijk bent u toch te noemen. U hebt een VADER in de hemel DIE sterker is dan alle machten 
van de wereld, DIE dus ook alles van u kan afweren wat van de kant van de wereld op u afkomt. En 
omdat u zo'n VADER vol Macht en Liefde hebt, zal u zelf ook niets onmogelijk zijn, omdat IK u 
steeds met Mijn Kracht terzijde sta, omdat u alleen maar vast hoeft te geloven om MIJ ertoe te 
brengen een blijk van Mijn Macht te uiten. Zolang u verre bent van MIJ, bent u ook onmachtig, 
maar zodra u een innige band met MIJ tot stand zult hebben gebracht, moet ook de Kracht van MIJ 
op  u  overgaan  en  dan brengt  u  alles  tot  stand en  kunt  u  alles  aan en  bestaan er  voor  u  geen 
beperkingen, want alle grenzen vallen weg waar Mijn Kracht wordt gebruikt. Vertrouw slechts in 
vol geloof op de Liefde van uw hemelse VADER en alle zorgen zullen van u afvallen, ze zullen 
steeds op het juiste moment zijn opgeheven, omdat u zelf de tijd bepaalt door de kracht van uw 
geloof.
IK wil uw arbeid zegenen en uw gedachten sturen en geven dat u handelt naar Mijn Wil. Laat 
daarom de arbeid voor MIJ en Mijn rijk voorgaan op uw aardse bezigheid, die IK dan eveneens wil 
zegenen en u geestelijke ondersteuning zend waar aardse kracht niet toereikend schijnt. En als IK u 
zegen, zal alles lukken, als IK u zegen zult u niet kunnen worden aangevallen door kwade krachten, 
want Mijn Zegen richt een beschermende wand op, waarachter u zich geborgen zal kunnen voelen, 
een beschermende wand waartegen al het vijandige te pletter loopt, omdat Mijn zegende Hand over 
u is uitgespreid, zolang u werkt voor MIJ en Mijn rijk. IK wil voor u allen een goede Huisvader 
zijn, zodra u als Mijn knechten werkt in Mijn wijngaard, zodra u MIJ dient en tracht Mijn rijk op 
aarde uit te breiden. En het zal u aan niets ontbreken, met kracht wil IK u uitrusten en in Mijn Wil 
zult u dan uw verlossingsarbeid uitvoeren, waarvoor IK u in dienst heb genomen in de laatste tijd 
vóór het einde.
AMEN

5940 Gelovig vertrouwen verzekert GOD's hulp
24 april 1954

IK ben u nabij. Al een gedachte van u roept MIJ tot u en alle zorgen en noden zult u MIJ kunnen 
toevertrouwen. IK hoor u en sta steeds met mijn hulp klaar. Maar u zult op MIJ moeten vertrouwen. 
U zult moeten geloven dat u als Mijn kinderen voortdurend door Mijn Liefde bent omringd, dat IK 
u nooit aan uzelf overlaat, maar over u waak, zoals een goede vader zorgt voor zijn kinderen. Dan 
zult u ook helemaal gerustgesteld zijn, dat er niets in uw nadeel zal uitvallen, dat alles goed is voor 
uw ziel, wat er ook door het lot bepaald over u zou mogen komen. Maar uw gelovig roepen naar 
MIJ wendt ook weer wat u ondraaglijk voorkomt, van u af, want Mijn Liefde kan u niets weigeren 
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als u MIJ vol vertrouwen vraagt. Twijfelt u echter aan Mijn Liefde of aan Mijn Macht, dan maakt u 
zelf de verhoring van uw gebed onmogelijk.

Maar een sterk geloof laat IK niet verloren gaan. En daarom maan IK u maar steeds aan: Zorg 
ervoor dat u een sterk geloof verkrijgt, zorg dat uw geloof levend wordt door de liefde. Dit is steeds 
weer Mijn beschikking, Mijn voortdurend waarschuwende Stem, omdat de liefde het enige middel 
is om alle nood kwijt te raken, omdat u door een leven in liefde een zo'n sterk geloof verkrijgt, dat u 
dan  in  staat  bent  alle  nood  uit  te  bannen.  U  hoeft  waarlijk  niet  te  lijden  of  aardse  noden  te 
ondergaan, wanneer u over een geloofskracht beschikt, die het gevolg is van onbaatzuchtig werken 
in liefde. Want dan zou het doel van uw aardse leven al vervuld zijn, dat u uw wezen veranderd 
hebt tot liefde en nu zo innig met MIJ door de liefde bent verbonden - Mijn aanwezigheid echter 
elke nood uitschakelt.
Maar u, mensen bent nog zwak in het geloof en nu eenmaal ook zwak in de liefde. Keer u daarom 
steeds zoekend naar hulp tot MIJ, dat IK u sterker maak. Bid van MIJ de kracht af die u mankeert 
en geloof dat IK u help, omdat IK u liefheb en ook uw liefde wil winnen. De innige vereniging met 
MIJ door het gebed verzekert u ook de bijstand van Mijn kant, al zijn er ook dagen en uren in uw 
leven dat u kleinmoedig bent of de moed wil verliezen, u bent nooit verlaten door uw VADER in de 
hemel en HIJ zal u steeds helpen als de tijd daar is.
AMEN

6331 GOD's oneindige Liefde - het Kruisoffer
11 augustus 1955

De Liefde houdt nooit op. Deze Woorden moeten voor u een troost zijn,  ook in de moeilijkste 
levenssituatie, want zodra u in een GOD gelooft DIE de LIEFDE is, weet u ook dat HIJ u niet in 
deze nood zal laten, want daar u Zijn kinderen bent, zult u in u ook de zekerheid hebben, dat uw 
VADER u aanhoudend ook Zijn Liefde doet toekomen. Geloof slechts aan Mijn Liefde, Die nooit 
ophoudt, Die naar u uitgaat tot in alle eeuwigheid - dan zult u getroost zijn in het leed en kracht 
hebben om vol te houden, om al het moeilijke te overwinnen, want de Liefde zal u niet ten onder 
laten gaan.  En wanneer  het  u  moeilijk  valt  aan  de Liefde van een machtige  GOD te  geloven, 
wanneer twijfels u overvallen over Zijn hulp, denk dan aan de kruisdood van JEZUS CHRISTUS - 
DIE voor u gestorven is aan het kruis, DIE het alleen heeft gedaan uit overgrote Liefde voor u, 
mensen, want HIJ kende uw leed, dat een gevolg van de zonde is, en HIJ wilde u van dit leed 
bevrijden dat u voor uzelf had veroorzaakt door de zonde van het zich van MIJ afkeren van weleer. 
Alleen Zijn overgrote Liefde bewoog HEM tot Zijn verlossingswerk.

De mens JEZUS was vol van LIEFDE, DIE IK Zelf was in Hem. En deze Liefde wilde u verlossen 
van zonde en dood. Gelooft u dat Mijn Liefde ooit zou kunnen eindigen, Die u dit bewijs heeft 
gegeven, dat Ze het zwaarste op Zich heeft  genomen en voor u gedragen? IK Zelf kon u geen 
zichtbaar bewijs van Mijn Liefde geven, daarom deed de mens JEZUS het voor MIJ. Een Ziel van 
het licht daalde af naar de aarde, omdat Haar Liefde u, mensen als de gevallen broeders gold, omdat 
al het Volmaakte met Liefde is vervuld Die van MIJ uitgaat en het doorstraalt. En deze Liefde houdt 
in eeuwigheid niet op.
Wees daarom niet bang u, mensen dat IK u Mijn Liefde ontneem en trek geen verkeerde conclusies, 
wanneer u het vele om u heen ziet dat voor u een tegenbewijs schijnt te zijn voor Mijn Liefde. Alle 
mensen zijn Mijn schepselen, die IK naar de gelukzaligheid wil leiden, maar alle gaan verschillende 
wegen en IK moet hen ook verschillend bedenken, Mijn leiding is niet altijd dezelfde, maar het doel 
is steeds en eeuwig hetzelfde.
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En IK bereik het ook, ofschoon de mensen er een ongelijke lange tijd voor nodig hebben, als gevolg 
van hun vrije wil. Geloof dat IK de LIEFDE, maar ook de Wijsheid ben en geloof, dat IK het goed 
weet wat ieder afzonderlijk tot zijn heil dient. Doch weet, dat IK MIJ aan het heil van zijn ziel meer 
gelegen laat liggen dan aan zijn lichamelijk welzijn, ofschoon IK ook ieder aards bijsta in zijn nood, 
als hij in vol geloof tot MIJ komt en als waar kind de VADER vraagt. Dan zal hij wonderbare 
gebedsverhoring vinden, omdat een gelovig kind alles bij MIJ bereikt. Alleen: kom niet in opstand, 
trotseer Mijn Liefde niet, buig u veeleer voor MIJ en Mijn Wil. Want IK doe waarlijk alleen het 
juiste, alleen dat wat u, mensen tot zegen strekt.
AMEN

6338 GOD's voortdurende zorg over de mensen
22 augustus 1955

Hoe vaak kom IK niet dicht bij u, mensen, hoe vaak spreek IK u niet aan, hoe vaak trek IK u niet 
van een gevaar terug en bied u Mijn leiding aan op uw levensweg. Maar zelden herkent u MIJ. Mijn 
duidelijke leiding ziet u als toeval aan en Mijn aanspreken gaat aan uw oren voorbij, u bent niet in 
staat MIJ Zelf te herkennen, omdat uw ogen langs MIJ heen op de wereld zijn gericht. Maar Mijn 
zorg volgt u. En of u zich midden tussen het aards gewoel bevindt, IK wijk toch niet van uw zijde, 
steeds maar wachtend op het moment waarop u opmerkzaam wordt op MIJ, dat u zich vrijwillig 
onder Mijn bescherming zal stellen, dat u temidden van het werelds vermaak, toch uw nood voelt en 
dan uitkijkt naar MIJ, DIE u volgt en DIE u kan helpen. IK houd niet op MIJ aan de mensen te 
openbaren.  Zelfs  wanneer  het  resultaat  slechts  heel  pover  is,  wanneer  het  nauwelijks  is  te 
bespeuren, schenk IK aandacht aan de geringste wil om dichter bij MIJ te komen en dan zal IK 
nooit meer van zijn zijde wijken.

Mijn Liefde brengt MIJ ertoe u niet op te geven, zelfs wanneer u in de grootste onverschilligheid 
door het aardse leven gaat en een band met MIJ niet zoekt. Maar IK dwing uw wil niet MIJ aan te 
horen en daarom zijn Mijn Woorden maar zacht en dringen zich niet op, zodat u ze makkelijk niet 
zou kunnen horen, wanneer u geen acht slaat op MIJ. Ze klinken niet zo luid als de stem van de 
wereld weerklinkt, die daarom uw gehele opmerkzaamheid krijgt. En omdat uw wil zelf zich naar 
MIJ toe moet  keren,  kom IK nooit  opvallend op de voorgrond, maar IK laat  het  ook niet  aan 
contacten ontbreken, IK dring u zacht op wegen waar u eenzaam en zwak naar hulp omziet om dan 
te voorschijn te kunnen komen en u Mijn hulp aan te bieden.
Geen van u, mensen laat IK gaan, zolang hij MIJ nog niet heeft gevonden en herkend, en omdat er 
niet veel tijd meer overblijft vóór het einde, moeten de mensen ook kortere weggedeelten afleggen 
en deze zijn veel zwaarder en moeizamer te gaan, omdat IK wil dat ze Mijn leiding nodig hebben en 
er om vragen. De slagen van het noodlot zullen toenemen, de mensen zullen nog door veel nood en 
ellende heen moeten gaan, omdat ze, verder dan ooit, van MIJ zijn verwijderd, zelfs wanneer IK 
hen  overal  op  de  voet  volg.  Tot  aan  het  einde  van  hun  leven  geef  IK  hen  niet  op  en  Mijn 
aansporingen om hen uit hun onverschilligheid op te schrikken, zullen steeds heftiger zijn, maar hoe 
zij daarop reageren, bepaal IK niet, maar eens is hun lot doorslaggevend in het geestelijke rijk. 
Want hun wil is en blijft vrij en zelfs Mijn overgrote Liefde bepaalt niet een wil die beslist voor de 
dood, terwijl hij toch een eeuwig leven voor zichzelf kon verwerven.
AMEN
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6374 Wat u de VADER vraagt in Mijn Naam
10 oktober 1955

En  het  zal  u  waarlijk  gegeven  worden,  wat  u  afsmeekt  in  Mijn  Naam.  U  moet  in  JEZUS 
CHRISTUS tot MIJ roepen. Alleen wie MIJ, de goddelijke Verlosser JEZUS CHRISTUS, erkent, 
wie in HEM zijn GOD en VADER ziet en dus tot de "VADER" bidt, diens beden zullen worden 
verhoord,  want  Mijn  GEEST  wijst  hem  op  Diegene  van  WIE  hij  eens  is  uitgegaan.  Wie  de 
Mensenzoon JEZUS niet als Afgezant van de hemelse VADER erkent, wie er niet in gelooft dat IK 
Zelf ME in de mens JEZUS heb belichaamd, zal ook niet in vol vertrouwen een gebed naar MIJ 
opzenden - ofschoon hij een GOD niet loochent, maar zijn geloof in een GOD en Schepper is hem 
slechts vanuit de opvoeding meegegeven, maar in hem niet levend geworden. Want een levend 
geloof komt voort uit de liefde, maar de liefde erkent ook JEZUS CHRISTUS als GOD's ZOON en 
Verlosser van de wereld, DIE EEN is geworden met Zijn VADER van eeuwigheid. En dus zal hij 
de Verlosser JEZUS CHRISTUS niet meer scheiden van de eeuwige GODHEID, zijn Geest zal het 
hem begrijpelijk hebben gemaakt dat HIJ en IK EEN zijn. En diens gebed zal steeds verhoord 
worden, want hij zal altijd alleen maar bidden om dingen die IK hem kan verlenen zonder dat zijn 
ziel schade lijdt.

U, mensen zult steeds pas dan de juiste zin van Mijn Woorden begrijpen, wanneer Mijn GEEST in 
u werkzaam kan zijn. Maar Mijn GEEST kan altijd pas dan in u werken, wanneer u zelf HEM dit 
veroorlooft, wanneer u door een leven in liefde HEM de mogelijkheid zult geven Zich tegenover u 
te uiten. Maar dan zult u Mijn Woord aannemen als ware het rechtstreeks tot u gesproken, want dan, 
in dat geval, spreek IK ook tegen Mijn kinderen en geef hun met Mijn Woord tegelijk ook daar het 
begrijpen van. En dan zult u uzelf zalig kunnen prijzen, want uw ziel ontvangt licht, ze komt tot 
inzicht,  ze  wordt  rijp,  want  nu  zult  u  ook alles  doen wat  IK van u  verlang.  U zult  Mijn  Wil 
vervullen en u zult u steeds meer tot liefde vormen en uw ziel zal zich nog op aarde voltooien.
Roep MIJ aan in JEZUS CHRISTUS en vraag als eerste voor uzelf, dat u deze voltooiing op aarde 
zult  bereiken.  En waarlijk,  dit  gebed van u zal  niet  tevergeefs  aan MIJ gericht  zijn.  Want een 
geestelijk verzoek hoor IK het liefst, een geestelijk verzoek zal vervuld worden, omdat de VADER 
Zijn kind niets weigert en omdat de mens zijn kindzijn al toont, wanneer hij zo'n vraag om hulp om 
zich te voltooien tot MIJ richt. En vraag telkens dat u zich van Mijn aanwezigheid bewust worden 
zal en blijven.  Dan gaat u uw levensweg onder voortdurende begeleiding van uw VADER van 
eeuwigheid, dan zult u nooit meer verkeerde wegen kunnen gaan, dan zult u met uw gedachten 
steeds meer in geestelijke sferen vertoeven en uw vooruitgang zal verzekerd zijn.
Wat zou u allemaal niet kunnen bereiken wanneer u zich Mijn Woord voor de geest haalt en u 
overeenkomstig gedraagt - wanneer u de "VADER vraagt in Mijn Naam". Aards en geestelijk zult u 
geen vergeefs verzoek doen, steeds zal IK u verhoren, want IK heb u deze belofte gegeven en IK sta 
voor Mijn Woord. Roep de goddelijke Verlosser aan met WIE de VADER Zich heeft verenigd. 
Roep tot GOD in JEZUS. Dan hoort u ook tot de verlosten, dan bent u binnengedrongen in het 
mysterie van de menswording van GOD. Want als niet-verlost ontbreekt daar de mensen helemaal 
het  geloof aan,  dat  IK Zelf  MIJ in de mens JEZUS heb belichaamd.  Maar u toont  het  geloof, 
wanneer u de "VADER in Mijn Naam" vraagt.
AMEN

6750 GOD's grenzenloze Liefde Het ontsteken van de liefde in de mens
31 januari 1957
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Mijn Liefde voor u is grenzenloos. Maar u zult slechts begrensd kunnen bevatten, u zou Mijn Liefde 
niet kunnen verdragen, zou Ze u in Haar volle gloed treffen en daarom laat IK de straal van Mijn 
Liefde steeds alleen maar in die graad op u invallen die de graad van uw eigen liefde toelaat. Mijn 
Liefde is grenzenloos. Doch al verneemt u deze Woorden ook, u bent niet in staat te begrijpen wat 
dat wil zeggen. Maar dat ene zult u uit deze Woorden kunnen opmaken; dat IK u niet opgeef, dat IK 
niet ophoud tot IK u voor MIJ heb gewonnen, al zijn hier nog eeuwige tijden voor nodig. U meet 
altijd  alleen  met  een  begrensde  maat,  omdat  uzelf  ook  begrensd  bent.  Maar  IK  -  als  hoogst 
Volmaakt, IK zal Mijn Liefde, Wijsheid en Macht nooit beperken, als IK daardoor ook Mijn doel 
bereik, dat u Mijn kinderen zult worden, die dan in alle volmaaktheid met MIJ kunnen scheppen en 
werken. Maar Mijn Wijsheid ziet ook in, dat een onbeperkte mate van Liefde en Macht u schaadt, 
en daarom houdt zowel Mijn Liefde alsook Mijn Macht Zich in. Maar u kunt zelf de mate bepalen, 
want zo als u er om vraagt, zult u ontvangen, en vraagt u veel dan ontvangt u ook veel en zult u ook 
onbegrensd worden bedacht zodra uw geloof en liefde voor MIJ dit toelaten.

Kunt u nu ook begrijpen, dat u dus ook in staat bent een onnatuurlijk schijnend iets tot stand te 
brengen,  wanneer  u  daar  Mijn  Liefde en Macht  voor vraagt.  IK geef  wat  u  wenst,  als  het  om 
geestelijke goederen gaat, om zaken die u Mijn oneindige Liefde tonen, wanneer het om licht en 
kracht gaat, die u, mensen missen, maar u onbegrensd ter beschikking staan. En de kracht van uw 
geloof,  de  diepte  van  uw  liefde  voor  MIJ,  corrigeren  u  nu  zodanig,  dat  een  overmaat  aan 
liefdekracht u niet meer schaadt, u integendeel steeds volmaakter zal laten worden, dus ook om op 
te nemen. U weet dus nu ook dat IK willens ben u onbegrensd te geven, maar het niet eerder kan, 
tot u dit zelf door een levend geloof toelaat. En u zult daarom niets beters kunnen doen, dan uw 
geloof tot leven te wekken en dan naar MIJ toe te komen met geopend hart dat nu onbegrensd mag 
ontvangen.
Maar voorwaarde daartoe is  de liefde,  en deze in u te ontsteken en steeds gloedvoller  te laten 
worden is de eigenlijke opgave van de mens op aarde, die echter ieder kan vervullen wanneer hij dit 
wil.  Van  deze  voorwaarde  kan  IK  geen  mens  ontheffen,  want  zonder  liefde  blijft  de  mens 
onvolmaakt, omdat de liefde de kracht is die hem in staat stelt alles te verrichten. De mens hoeft er 
alleen maar naar weer te streven om bij zijn oerwezen te komen, dat liefde was, omdat hij uit de 
eeuwige LIEFDE is voortgekomen. Daarom kan ook alleen die mens op aarde zijn doel bereiken die 
zich vormt tot liefde. Hij kan dit bereiken omdat Mijn Liefde hem onafgebroken mogelijkheden 
verschaft, waarop hij in de liefde werkzaam kan zijn en omdat in ieder mens een vonkje van Mijn 
Liefdekracht sluimert, hij dus niet totaal gevoelloos werd geschapen, integendeel liefde kan voelen, 
wanneer hij niet eigenwillig dit vonkje in zich verstikt, wanneer hij zich niet verweert tegen elk 
warmere gevoel dat in hem bovenkomt.
En ieder mens wordt door MIJ steeds zo geleid dat hij in het dagelijkse leven genoeg gelegenheden 
vindt waarbij zijn hart wordt aangesproken, waarbij hij aan de impuls om liefde te beoefenen gevolg 
kan geven en daardoor het vonkje doet ontbranden. Hij voelt ook bij zichzelf de weldaad van het 
werkzaam zijn in liefde van de medemens, en alleen totaal verharde mensen komen niet onder de 
indruk,  maar kunnen zichzelf  te  allen tijde veranderen,  omdat  de kracht van de liefde van een 
medemens zoiets volbrengt. De liefde is pas het ware leven en zolang de mens zonder liefde is, is 
hij (geestelijk) dood. Maar Mijn Liefde is grenzenloos en zal dus ook niet eerder rusten tot Ze ook u 
het (ware) leven kan schenken. Mijn Liefde zal u steeds aanstralen en binnen proberen te komen in 
uw hart, maar altijd alleen in die mate werkzaam kunnen zijn waarin u het zelf toelaat.
De Liefde dwingt niet, Ze is iets oneindig gelukkigmakends, zodra Ze op een eveneens liefdevol 
hart straalt, dan verbindt de eeuwige LIEFDE Zich Zelf met u. IK vervul Mijn schepsel dat zich niet 
meer tegenover MIJ opstelt met straling. Dan is het weer zijn oertoestand binnengegaan, het is zelf 
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tot liefde geworden en dus het goddelijke schepsel, dat nu echter in vrije wil tot deze goddelijkheid 
komt en daarom tot Mijn kind is geworden, dat IK nu met Mijn onbegrensde Liefde met stralen kan 
doordringen,  dat  scheppen  en  werken  kan  met  MIJ  en  in  Mijn  Wil,  dat  eeuwig  leeft  in 
gelukzaligheid.
AMEN

7353 GOD's VADERLiefde zonder einde
3 januari 1959

Mijn Liefde draagt u over alles heen, wanneer u zich maar aan MIJ toevertrouwt en vanuit uzelf 
niets meer wilt dan alleen dat Mijn Wil zal worden vervuld. Want Mijn Liefde voor u is onmetelijk, 
en zou u zich van de graad van Mijn Liefde een voorstelling kunnen maken, waarlijk, u zou geen 
nood en geen zorgen meer hebben, omdat u zou weten dat IK Mijn Handen boven u houd en u 
bescherm en zegen. Maar uw bange twijfels houden MIJ ver van u, zodat Mijn Liefde niet meer met 
alle kracht kan werken. En IK moet dit toelaten, wil IK uw wil niet beknotten, die zelf zich naar 
MIJ moet richten in alle vrijheid. En al zeg IK u dat ook steeds weer, dat IK u liefheb met alle gloed 
en dat u daarom niets hoeft te vrezen - u zult vanuit uzelf deze woorden in u moeten overdenken en 
dan pas kunnen ze hun werking op u uitstralen, en waarlijk tot uw gelukzaligheid.

U moet zich een VADER voorstellen, DIE Zijn kinderen trouw aan de Hand leidt en niet zal dulden 
dat gevaren hen naderen. De liefde van een vader is waarlijk onbaatzuchtig en wil alleen het kind 
gelukkig maken, maar het kind moet zich dan ook zonder vrees tegen de vader aanvleien, het mag 
zich niet van hem verwijderen en eigen wegen gaan, het moet luisteren wanneer de vader het roept 
en het moet doen wat de vader van hem verlangt. En dat zult u ook moeten doen, doordat u Mijn 
geboden vervult,  die  IK u alleen  maar  daarom heb gegeven,  om u onuitsprekelijk  gelukkig te 
kunnen maken. Komt u Mijn geboden van de liefde tot GOD en de naaste na, dan bereidt u MIJ 
grote vreugde, want dan keert u vrijwillig naar MIJ terug, u pakt vrijwillig Mijn Hand en laat u 
leiden op uw verdere levensweg. En van dat ogenblik af bent u vrij van elke nood en zorg, omdat 
IK deze van u overneem, omdat IK alles voor u uit de weg ruim, omdat Mijn Macht en Kracht u 
over alles heen draagt, wat u als hindernis voorkomt op de weg naar boven.
Verplaats u maar vaak en innig in uw gedachten dat IK u aan de Hand houd en over u waak, dat IK 
u liefheb en bezorgd ben over uw rijp worden, dat IK u niet aan Mijn tegenstander overlaat, zodra u 
zich vrijwillig naar MIJ wendt. Tracht steeds dieper binnen te dringen in het WEZEN van Mijn 
GODHEID, DIE in Zich LIEFDE is. En u zult steeds vaker ondervinden dat een GOD van Liefde 
niet uw ongeluk wil, het dus ver van u zal houden wanneer u zich maar bij HEM aansluit, wanneer 
u maar aan Mijn Hand gaat, Die IK u steeds toesteek wanneer u alleen gaat. Want Mijn blikken zijn 
onafgewend op u gericht en zien elk gevaar. Meent u dan werkelijk dat Mijn Liefde u in zulke 
gevaren onbeschermd laat? Gelooft u dat IK u alleen zou laten gaan, ook wanneer u het wilde?
IK volg u, omdat IK u en uw hart ken en omdat IK weet dat u MIJ toebehoort door uw wil. Maar u 
zult in het nauw zitten en belast zijn, zolang u alleen gaat, zonder MIJ bij de Hand te pakken en u 
zult in allerlei nood komen, opdat u aan MIJ zult moeten denken en naar MIJ roepen. En IK zal bij 
u zijn in elke nood van het lichaam en van de ziel, want Mijn Liefde is voortdurend in uw nabijheid 
en wacht alleen op uw roepen om weer aan uw zijde te gaan en u onder Mijn veilige hoede te 
nemen, waarin u zich dan ook geborgen zult  weten, omdat u nu bewust naast MIJ gaat.  En dit 
bewustzijn van Mijn aanwezigheid zult u niet mogen verliezen. Steeds weer moeten uw gedachten 
naar MIJ zijn toegekeerd en steeds weer moet u aan Diegene denken, DIE u met nooit aflatende 
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Liefde en onvermoeibaar geduld volgt, DIE u helemaal wil bezitten, aan WIE u zich in het volste 
vertrouwen moet overgeven dat HIJ u uit alle nood helpt.
AMEN

7417 Zonder enige twijfel vertrouwen in GOD
27 september 1959

Alles zal u worden vervuld, als u maar juist bidt. Maar wat er onder "juist bidden" is te verstaan, 
weet u nog niet, daar u anders geheel zonder zorgen door uw aardse leven zou gaan, omdat u in 
alles op MIJ vertrouwt. Maar dit vaste vertrouwen ontbreekt u en bijgevolg zult u ook niet juist 
kunnen bidden, u twijfelt en vraagt nog steeds, terwijl u slechts zonder te twijfelen zou hoeven te 
wachten op hulp. Steeds zullen er nog kleine twijfels in u bovenkomen of IK u ook uw vragen zal 
vervullen en dan is uw gebed al niet zo, zoals het moet zijn om verhoord te kunnen worden. U zou 
steeds moeten weten dat Mijn Liefde voor u oneindig is en dat die Liefde nooit weigert. Wanneer u 
vanuit dit inzicht bidt, weet u ook dat IK u niets onvervuld kan laten waarom u bidt, want Mijn 
Liefde wil al de tegenspoed van u afwenden, Mijn Liefde wil gelukkig maken en Mijn Macht is zo 
groot dat niets onmogelijk is voor MIJ, ook wanneer het u, mensen onmogelijk schijnt.

U kunt u echter van Mijn Liefde zonder einde geen voorstelling maken en dit is het wat u zal laten 
twijfelen, wat uw vertrouwen op de vervulling van uw vragen verzwakt en MIJ daardoor ook in 
Mijn werkzaam zijn beperkt. U legt slechts steeds de maatstaf aan die op u, mensen zelf is toe te 
passen, u beperkt ook Mijn Liefde, omdat u niet weet wat het betekent, onbegrensd lief te kunnen 
hebben en onbeperkt Liefde weg te schenken. Maar IK ken geen begrenzing, noch van Mijn Liefde, 
noch van Mijn Macht en daarom is MIJ niets onmogelijk, zoals IK echter ook geen grenzen stel aan 
de Wil van Mijn Liefde tegenover u die innig tot MIJ bidt in het volle vertrouwen op Mijn hulp, op 
vervulling van uw vragen. En het is alleen nog maar het vertrouwen dat in u moet groeien, de vaste 
zekerheid dat IK uw smeekbede hoor en u te hulp kom, het mag wezen wat het wil.
Uw vertrouwen kan alles overweldigen, omdat u dan steeds zult werken met MIJ Zelf en nu ook 
kunt ondernemen wat u wilt, het zal door MIJ gezegend zijn. U zult duidelijk Mijn Hand bespeuren 
na 'n innig gebed tot MIJ vol vertrouwen - u zult zo geleid worden dat het voor u het beste is en alle 
zorgen  zullen  van u  afvallen,  zodat  u  blijmoedig  en  onbekommerd  door  het  aardse  leven  zult 
kunnen gaan, steeds aan Mijn Hand, Die u zelf nooit los zult laten, omdat u zich voortdurend met 
MIJ verbindt in gebed. Vind slechts deze innige band met uw VADER en u zult dan ook juist 
kunnen bidden, u zult op de meest simpele manier met MIJ spreken, en IK zal u horen en geen 
ogenblik dralen Mijn kind te hulp te komen. Maar u moet MIJ vertrouwen. Dat vraag IK van u, 
omdat elke twijfel MIJ hindert in het werkzaam zijn van Mijn Liefde voor u, omdat dit wet is van 
eeuwigheid, dat de Liefde geen weerstand mag ondervinden, maar dat gebrek aan vertrouwen een 
weerstand is, waarbij Mijn Liefde niet in volledige kracht werkzaam kan worden.
Om het wedervaren van ieder afzonderlijk mens maak IK ME zorgen en ieder afzonderlijk mens 
kan met MIJ praten, zoals een kind met zijn vader spreekt. Wie dat doet, voor hem wordt waarlijk 
goed gezorgd in tijd en eeuwigheid, hij wordt alsmaar door geholpen, want zodra het kind MIJ 
vertrouwt, kan IK nu ook bij hem werkzaam zijn naar zijn wil. En dan kan hij pas juist bidden in 
geest  en in waarheid,  dan pas kan hij  er  zeker  van zijn,  dat  hij  verhoring van zijn  vragen zal 
verkrijgen, want IK sta altijd klaar voor ieder mens die vol vertrouwen tot MIJ roept om hulp.
AMEN

Bertha Dudde - U hebt toch een VADER ! - 12/15 -



U hebt toch een VADER ! - Page 13 -

7901 De Huisvader neemt alle zorgen op Zich
26 januari 1961

Vertrouw u alleen maar toe aan MIJ en Mijn leiding en u zult doen en laten wat voor MIJ juist is - u 
zult die wegen gaan waarop u met succes zult kunnen werken voor MIJ en Mijn rijk. U zult MIJ 
dienen naar Mijn Wil,  want IK ben het steeds DIE in en door u kan werken.  Alleen maar uw 
overgave aan MIJ is nodig en uw weg over de aarde zal niet tevergeefs zijn, hij zal u naar het doel 
leiden. En IK heb nog veel werk voor u voordat het einde komt. IK wil nog veel mensen redden die 
in geestelijke nood zijn en heb daarvoor u nodig die makkelijker toegang verkrijgt bij diegenen die 
nog niet zelf de weg naar MIJ hebben gevonden. En omdat IK u nodig heb, zal IK er ook voor 
zorgen dat u in rust voor MIJ zult kunnen werken. IK zal uw aardse lot zo inrichten dat het voor u is 
te verdragen, dat u uw hele kracht voor MIJ in zult kunnen zetten en MIJ dan dient naar Mijn Wil. 
Want uw volledige overgave aan MIJ geeft MIJ ook de mogelijkheid, voor u te zorgen en u te 
leiden, dat u dan ongehinderd ook de arbeid voor MIJ zult kunnen uitvoeren, dat het u van binnen 
uit aanzet in Mijn Wil werkzaam te zijn.

Neem zo genoegen met  deze  toezegging  van MIJ  om voor  u  elke  zorg op  ME te  nemen.  De 
Huisvader zal Zich om het welzijn van Zijn kinderen die HEM trouw dienen bekommeren; Maar de 
VADER zal dus ook trouw op Zijn kinderen passen en in Liefde voor hen zorgen. En weet dat alles 
beschikt  is  in  overeenstemming  met  de  missie  die  u  vrijwillig  op  u  nam,  want  deze  missie  is 
buitengewoon belangrijk en betekenisvol, want het komt er op aan, nog veel verlossend werk te 
verwezenlijken voor het einde, de medemensen in Mijn plaats Mijn Woord aan te bieden, omdat IK 
hen Zelf nog niet kan aanspreken en dit nu door u moet gebeuren, opdat ze niet verloren gaan. Want 
zo velen zijn gewillig te geloven, maar ze vinden het ware geestelijke goed niet dat hen naar een 
levend geloof zou kunnen leiden. En dezen Mijn Woord te brengen en ze te wijzen op een GOD en 
Schepper, DIE ook hun VADER wil zijn, is waarlijk een dankbare taak, die zijn uitwerking kan 
hebben tot in alle eeuwigheid. En wanneer er slechts één ziel wordt gered van een hernieuwde gang 
door de scheppingswerken, dan is de arbeid in Mijn wijngaard niet zonder resultaat geweest en hij 
zal u zegen opleveren, geestelijk en ook aards.
Maar omdat IK u Zelf kan aanspreken, bezit u een geestelijk goed van onmetelijke waarde, een 
geestelijke leer die elke gewillige ziel aanspreekt, die haar tot geloven kan voeren en ze dan gered is 
voor eeuwig. En deze geestelijke leer zult u verder mogen geven, u zult Mijn genadegaven steeds 
opnieuw  mogen  ontvangen  en  ermee  werken.  U  bezit  een  kostbaar  zaad  dat  u  zult  kunnen 
uitstrooien, en u dient MIJ waarlijk als trouwe knechten wanneer u Mijn opdracht vervult en het 
evangelie (van de liefde) in de wereld uitdraagt.
En daarom zult u ook kunnen geloven dat IK u de wegen gereed zal maken die u zult moeten gaan. 
U kunt geloven dat IK u altijd bijstand verleen, dat u met elke zorg, met het kleinste verzoek of het 
kleinste verlangen naar MIJ als uw Huisvader zult kunnen komen en IK u waarlijk alle zorgen zal 
afnemen. U kunt geloven dat IK voor u de zorgen overneem, zolang u in Mijn dienst bent, zolang u 
zich om de arbeid voor MIJ en Mijn rijk bekommert; En daarom zult u al die zorgen die u aards nog 
terneerdrukken  moeten  laten  vallen,  want  IK  wil  dat  u  inziet  dat  u  een  VADER hebt,  DIE  u 
liefheeft, dat u een goede HEER hebt, DIE door u wordt gediend, dat IK over u waak, omdat u MIJ 
dient en dat IK uw arbeid voor MIJ en Mijn rijk zegen.
AMEN
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Het zal u, in de laatste tijd vóór het einde, niet aan bewijzen van genade ontbreken, want u hebt ze 
nodig  om  sterk  te  worden  en  te  blijven  en  om  stand  te  houden  tegen  de  aanvallen  van  de 
tegenstander. Maar IK zal ME ook zo aan u zichtbaar bekend maken en u zult alleen maar op uw 
dagelijkse levensloop hoeven te letten om MIJ ook steeds bij u aanwezig te voelen. Want IK wil u 
ook doen blijken dat IK van al uw noden en lijden op de hoogte ben en IK ME om u bekommer. 
Weliswaar zal een mate van leed ook u niet bespaard kunnen blijven, IK wil immers dat u in de 
hoogst mogelijke rijpheid van ziel uw aardse leven beëindigt, en het zal slechts korte tijd duren en 
al het leed zal voorbij zijn, u zult dankbaar denken aan datgene wat u moest doormaken, omdat u 
ook het resultaat ziet dat het leed u heeft gebracht. Toch ben IK dicht bij u en draag zorg voor u en 
leid u door alles heen wat door het lot bepaald, nog voor u is weggelegd. Alleen dit ene is belangrijk 
dat uw geloof sterker wordt, omdat u dan tot alles in staat bent en geen falen hoeft te vrezen.

IK wil steeds weer met u spreken, u alles duidelijk maken wat voor u nodig is te weten, IK wil MIJ 
Zelf in Mijn WEZEN aan u openbaren opdat u in vol vertrouwen MIJ al uw noden zegt en MIJ Zelf 
om hulp vraagt, die IK u dan ook zeker verleen. En wat er dagelijks op u afkomt, steeds weer zult u 
daar Mijn leiding in moeten herkennen, u moet weten dat IK Zelf alles stuur en leid en dat er geen 
gebeurtenis zo maar op u afkomt, maar alles in Mijn Liefde en Wijsheid is overwogen, dat het u en 
uw medemensen tot zegen strekt.
U die een duidelijke taak op aarde hebt te verrichten, (de discipelen van de eindtijd) u die MIJ 
bewust dient uit vrije wil, u staat onder Mijn bijzondere bescherming en u hoeft u waarlijk geen 
zorgen te maken, want IK zorg voor u en IK help u ook uw taak ten einde te brengen, want IK weet 
hoe nodig die is en welke zegen daar nog uit voort kan komen. En geef u daarom alleen maar vol 
vertrouwen in Mijn Handen, want wie zou er wel beter voor u kunnen zorgen dan uw VADER, DIE 
Zijn kinderen lief heeft en altijd alleen het beste voor hen wil. Wees alleen steeds bereid MIJ tot u te 
laten spreken, want er is nog veel opheldering nodig, omdat de mensheid in dwaling en geestelijke 
duisternis voortgaat. U zult nog vaak verwonderd zijn over Mijn leiding en zo zult u duidelijke 
bewijzen van genade mogen ervaren, dat uw liefde voor MIJ zal toenemen en u steeds weer gesterkt 
zult  worden  in  uw geloof,  wat  ook nodig  is  in  de komende tijd.  Want  ook Mijn  tegenstander 
probeert u steeds weer aan te pakken, want dit is alsmaar door zijn streven, u van uw geestelijke 
missie, van al het geestelijk streven, af te brengen. Hem stoort het heldere licht dat u omstraalt in de 
voortdurende verbinding met MIJ en hij wil het uitdoven. Maar het zal hem niet lukken, omdat het 
Mijn werkzaam zijn is tegen hem, niet alleen het uwe. En MIJ zal hij waarlijk niet de baas kunnen.
Maar u staat onder Mijn bescherming, u behoort ME al toe door uw bereidwiliige medewerking en 
dus zal IK u ook voor hem en zijn activiteiten weten te beschermen. Vrees daarom niet voor wat er 
ook op u afkomt van de kant van hen die zijn vazallen zijn, die u op elke wijze zullen trachten te 
hinderen in het voortzetten van Mijn werk, die twijfel zullen zaaien in uw hart om u ongeschikt te 
maken verder voor MIJ werkzaam te zijn. Tegen uw geloof en uw vaste band met MIJ zal alles 
afketsen en steeds weer zal IK ME aan u bewijzen en bij u aanwezig zijn.
Maar weet dat u ook alleen dan volledig voor MIJ bent in te zetten, wanneer u zich geheel van de 
wereld heeft losgemaakt. En zo zult u ook begrijpen waarom IK Zelf een handje help, dat u vrij zult 
worden van al het wereldse verlangen, u zult begrijpen, waarom u vaak lichamelijk verhinderd bent, 
de wereld ook maar de kleinste concessie te doen. Maar geloof, IK zal u het leed zegenen en wat u 
zult moeten opgeven, zal u eens rijkelijk worden vergolden.
Maar IK heb uw diensten nog nodig, want de aarde bevindt zich in de ergste nood, de mensen 
denken niet aan het einde, ze leven zorgeloos van de ene dag in de andere en maken zich helemaal 
niet ongerust over dat wat komen gaat, over hun toestand na hun dood, omdat ze niet geloven dat 
hun leven op aarde van betekenis is, dat ze een taak hebben te vervullen, dat ze zelf voor zich de 
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toestand na hun dood veroorzaken, die ze echter niet meer kunnen afwenden, wanneer ze zich niet 
serieus bezinnen en zichzelf veranderen.
En daarom probeer IK nog van alles om de mensen het doel van hun leven te laten weten, om nog 
zielen te redden vóór het einde, dat niet lang meer op zich laat wachten. Want de tijd is vervuld, het 
einde is nabij.
AMEN
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