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5481 GOD - VADER
6 september 1952
Onze VADER, Die in de hemel zijt
Laat MIJ voor u geen verre GOD zijn, Die u alleen op bepaalde tijden aanroept om hulp, zoals
menselijk uitgevaardigde voorschriften het eisen, maar roep MIJ te allen tijde tot u, laat MIJ steeds
in uw nabijheid zijn, zie in MIJ de VADER, DIE met innige Liefde naar Zijn kinderen verlangt en
spreek tot ME zoals een kind tot zijn vader spreekt, zonder vrees, vol vertrouwen en eenvoudig,
zodat Mijn Hart geniet van het gestamel van de kinderen.
Pas wanneer u, mensen MIJ niet meer in de verte zoekt, pas wanneer u Mijn nabijheid voelt, is de
juiste band met MIJ tot stand gebracht, die nu ook zijn gevolgen heeft: het inwerken van Mijn
Liefde op u die Mijn kinderen zijt en die van hun kindschap ook gebruik moeten maken. Dan zult u
niet meer eenzaam over de aarde gaan, dan hebt u de trouwste Vriend en Helper aan uw zijde, dan
zult u juist leren denken en uw aardse leven ook juist benutten, omdat IK u nu instructie geef, die u
als gedachte opneemt en daar ook naar handelt, want een goed kind doet wat zijn vader van hem
verlangt.
Leer in MIJ de VADER zien. Want IK wil door u bemind worden, maar niet alleen als GOD
gevreesd. Dan zal ook uw gebed zo zijn, dat IK het kan verhoren, omdat Liefde en geloof daarin tot
uitdrukking komen. Maar tot GOD spreekt u niet zo innig zoals u tot de VADER zult kunnen
spreken. U spreekt dan alleen zo, zoals u het volgens traditie hebt geleerd, zoals het geloof van de
kerk het u voorschrijft en het kan te gemakkelijk tot slechts een vorm blijven, een gebed dat niet in
geest en in waarheid naar MIJ wordt opgezonden.
IK verhoor de gebeden met de lippen niet, IK wil als VADER door Mijn kinderen worden
aangesproken, IK wil het hart horen spreken, waar IK ME dan ook vol liefde naar toe overbuig en
de verzoeken inwillig.
Wel zult u, mensen eerst een GOD en Schepper van eeuwigheid moeten leren zien, opdat in u het
geloof ontwaakt, maar dan moet dit geloof levend worden door de liefde, u zult GOD moeten leren
liefhebben als uw VADER en dan zal er geen dode of vormelijke verhouding meer tussen ons zijn,
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kunnen omvatten.
Dan hebt u een grote schrede gezet op de weg naar de voleinding en dan geef IK u nooit meer op en
Mijn zorgzame VADERLiefde leidt u naar uw doel.
Als Mijn ware kinderen betrekt u het eeuwige Vaderland, uw VADERhuis, u aanvaardt de erfenis
van de VADER, u zult kunnen scheppen in licht en kracht, net als IK en in Mijn Wil en u zult
onbeschrijfelijk gelukzalig zijn.
AMEN

1849 Geheiligd worde Uw Naam
15 maart 1941
Uw Naam worde geheiligd
Geheiligd worde Uw Naam - dat moet u met diepe aan dacht uitspreken en u elke dag voor ogen
houden, hoe overweldigend de Liefde is van Diegene Die u het leven gaf - en hoe Zijn GEEST in u
is als u met HEM bent verbonden. U moet tot HEM bidden, met HEM spreken in diepste geloof, u
moet dit geloof aan HEM belijden doordat u Zijn Naam noemt, HEM roept in gebed, HEM looft en
prijst en HEM dank zegt zonder ophouden.
En als u Zijn Naam uitspreekt moet u er zich van bewust zijn dat u met het hoogste en volmaaktste
WEZEN spreekt, DIE u in diepste verering moet naderen, vragend om Zijn Liefde en genade. En
als u zich bewust wordt, hoe klein en nietig u bent tegenover HEM, als u in stille eerbied uw ogen
opheft naar HEM, en u nu aan HEM toevertrouwt, dan zult u in diepste innigheid Zijn Naam
uitspreken, hij zal voor u het heiligste betekenen en deemoedig zult u uw knie voor HEM buigen.
Want de HEER wil dat u ook van Zijn Naam melding maakt, HIJ wil dat u HEM tegenover de
wereld belijdt.
Het is niet voldoende dat u HEM alleen in uw hart erkent en maar stil voor u heen met HEM in
verbinding treedt. Het moet in het openbaar openlijk bekend worden, dat u HEM wilt toebehoren,
gelovig en moedig moet u Zijn geheiligde Naam uitspreken, uw liefde voor HEM belijden en
standhouden tegen alle verzoekingen van buitenaf, HEM te verloochenen.
Het uitspreken van de goddelijke Naam is uitermate rijk aan zegen, want Zijn Naam bergt Kracht in
zich en ieder kan zich deze Kracht eigen maken wanneer hij zich aan HEM toevertrouwt en in
volledige innigheid Zijn Naam noemt - doordat hij innig bidt "Geheiligd worde Uw Naam".
AMEN

5336 Mijn rijk is niet van deze wereld
14 maart 1952
Uw rijk kome
Mijn rijk is niet van deze wereld. Acht daarom de aardse wereld zeer gering, word er slechts in
zoverre mee geconfronteerd zoals uw aardse levenstaak het vergt, maar streef onophoudelijk naar
Mijn rijk dat buiten de aardse wereld te vinden is.
Mijn rijk is het rijk dat eeuwig voortduurt, terwijl de aardse wereld vergaat met de dood van uw
lichaam; maar u zult Mijn rijk al op aarde kunnen bezitten, als u zich afwendt van de vreugden en
goederen van de wereld en uw gedachten verheft naar MIJ, wanneer u ze zendt in de oneindigheid,
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uw verblijfplaats zal zijn, dan is het geestelijke rijk u meer waard dan de aardse wereld en dan
ontvangt u ook goederen die deel uitmaken van dat rijk, maar die u aards niet zult kunnen
ontvangen.
Mijn rijk is niet van deze wereld. Begrijp dat IK u door deze Woorden wil roepen in de gindse
wereld, die uw ware Vaderland is en die u ook weer wil opnemen na de dood van uw lichaam. Mijn
rijk is het lichtrijk waarin u alleen maar binnen kunt gaan, als u ontvankelijk voor licht bent
geworden, als u op aarde naar Mijn rijk hebt gestreefd en dus kandidaat bent geworden voor het rijk
dat MIJ toebehoort en waarin u MIJ eens zult mogen aanschouwen.
Deze Woorden van MIJ geven u duidelijk te verstaan, dat u deze wereld, het aardse rijk, niet erg
vurig moet begeren, veeleer dat u dit zult moeten overwinnen, als u in Mijn rijk wilt worden
opgenomen. IK wil u het verschil duidelijk maken, IK wil u zeggen dat deze wereld MIJ niet
toebehoort, maar waarvan Mijn tegenstander heer is en stel dus Mijn rijk tegenover de aardse
wereld. IK wil u hierheen, in Mijn rijk lokken, omdat IK u geven wil wat de aardse wereld niet
bezit: een eeuwig leven in gelukzaligheid.
De aarde is het tranendal van lijden en beproevingen, ze is de plaats van onvolmaakte mensen, die
volmaakt moeten worden. De aarde is evenwel geen duurzame verblijfplaats, ze is slechts een
stadium van ontwikkeling, dat voor de mensen uitermate kort is, vergeleken met de eeuwigheid. En
de mens zelf, zijn aards materieel omhulsel, is vergankelijk, het dient het geestelijke dat zich
opwaarts moet ontwikkelen, slechts voorbijgaand tot woning. Dan pas betreedt de ziel het
geestelijke rijk, dat onvergankelijk is, maar ook dan nog het rijk van Mijn tegenstander kan zijn,
wanneer de ziel op aarde geen geestelijke vooruitgang heeft geboekt en dus binnengaat in het rijk
der duisternis.
Maar u zult moeten streven naar Mijn rijk, het geestelijke rijk waarin IK de Koning en Heerser ben,
waar alleen maar licht en gelukzaligheid bestaat, waar IK Zelf uitdeel om allen gelukkig te maken
die Mijn rijk zijn binnengegaan. Acht daarom de aardse wereld gering, streef naar het rijk dat voor
u heerlijkheden ontsluit, waarvan u, mensen nooit zult kunnen dromen, het rijk waarvan IK u de
heerlijkheden heb beloofd met de Woorden: "Wat geen menselijk oog ooit heeft gezien en geen
menselijk oor ooit gehoord, heb IK bereid voor hen die MIJ liefhebben".
AMEN

6376 Het ernstige streven naar het rijk GOD's
13 oktober 1955
U allen streeft veel te weinig naar het rijk GOD's met zijn heerlijkheid, zelfs wanneer u vast meent
te geloven dat u eens dit rijk binnengaat, zelfs wanneer u zult willen dat dit rijk eens uw
verblijfplaats zou mogen zijn. U neemt het toch niet serieus genoeg met uw omvorming tot liefde,
zonder welke u nooit het rijk GOD's in bezit zult kunnen nemen. Uw wil is nog erg zwak en u roept
te weinig Diegene aan DIE alleen uw wil de ware sterkte kan geven.
Zolang de wereld nog haar bekoringen op u uitoefent, zolang bent u ook HEM niet helemaal
toegedaan DIE alleen u Zijn rijk met alle heerlijkheid kan ontsluiten. U wilt dan nog twee heren
dienen; anders gezegd: de macht van de ene heer is nog te groot dan dat u hem zult kunnen opgeven
en u aan de andere HEER geheel en al overgeeft. Want tegelijkertijd beide heren dienen is niet
mogelijk, omdat hun eisen aan u van geheel tegengestelde aard zijn.
Maar wilt u het rijk GOD's met al zijn heerlijkheid verwerven, dan zal u zich moeten losmaken van
de wereld en al haar verlokkingen. U zult de hele kracht van uw wil moeten opbrengen en bewust
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het rijk GOD's helemaal verspeelt.
U zult in alle ernst moeten beslissen, u zult u ervan bewust moeten zijn, dat alleen een sterke wil het
doel kan bereiken en u zult om deze sterke wil moeten vragen, wanneer u uzelf te zwak voelt om de
verlokkingen door de wereld te weerstaan. Heel weinig slechts kan de wereld u bieden in
verhouding tot de heerlijkheid van het rijk dat niet van deze wereld is, en om minuten of uren van
geluk te genieten offert u de hele eeuwigheid op.
U zult het ook niet mogen uitstellen, u serieus bezig te houden met uw doel. Want u weet niet hoe
lang u daar nog tijd voor blijft, u weet niet wanneer uw laatste uur geslagen heeft en of u niet
verrast zult worden en dan niets meer kunt doen voor het heil van uw ziel. Want de
onverschilligheid van iemand die weet is erger dan de totale onwetendheid waarin een mens van de
wereld leeft. Doch allen zijn nog onder de indruk van de wereld en een strijden tegen zulke
verleidingen en begeerten is daarom ten zeerste geboden. U allen begrijpt de ernst van de tijd niet.
Maar vele van u zouden zich kunnen vrijmaken van de wereld, die gelovig zijn, wanneer ze JEZUS
CHRISTUS aanroepen om hulp, om versterking van wil, om kracht om de verzoekingen te
weerstaan.
U, mensen bent zwak van wil en de tegenstander van GOD probeert alles, om daar zijn voordeel
mee te doen. De tegenstander van GOD zal u steeds daar aanpakken waar u nog kwetsbaar bent.
Maar u kunt u van hem vrijmaken, want wat uw kracht niet klaarspeelt, dat doet die ENE DIE voor
u aan het kruis is gestorven om voor u de genade van een sterkere wil te kopen. Roep HEM aan
wanneer u zich in zielenood bevindt - wanneer de tegenstander van GOD zijn kunsten aanwendt,
wanneer hij u lokt met de vreugden van de wereld, en u zult plotseling inzien, hoe leeg en
smakeloos datgene is, wat u door hem onder het oog wordt gebracht. U zult u afwenden en de roep
volgen van HEM DIE zijn rijk voor u wil openen, DIE u eens alle gelukzaligheid zou willen
bereiden in Zijn rijk.
AMEN

3927 Verhoring van het gebed in het vaste geloof "VADER, Uw Wil
geschiede"
2 december 1946
Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Alles zult u door MIJ kunnen bereiken, als u maar vast en onwankelbaar gelooft in MIJ. Want als u
Mijn overgrote Liefde tot u voor ogen houdt, weet u ook dat IK geen gebed onverhoord laat. Een
vast geloof in MIJ brengt echter ook het volste vertrouwen in MIJ met zich mee, het sluit de
zekerheid in dat IK in Mijn Wijsheid ook alles inzie wat voor u tot zegen is en dat IK u er geen
nadeel van laat ondervinden, doordat IK u iets toesta wat u niet tot heil dient. En daarom zal een
diepgelovig mens zich onvoorwaardelijk aan MIJ overgeven, hij zal het aan MIJ overlaten, hoe IK
hem zal bedenken, hij zal niet eisen, veeleer deemoedig zijn verzoeken aan MIJ voorleggen, steeds
Mijn Wil vooropstellen en zich in Mijn Liefde en genade aanbevelen. En IK zal hem bedenken in
alle volheid, lichamelijk en geestelijk zal IK hem nooit gebrek laten lijden, want het gebed van Mijn
kind hoor IK altijd.
Maar als IK u de vervulling van een verzoek weiger, twijfel dan toch niet aan Mijn Liefde, want
juist Mijn Liefde wil u voor onheil behoeden. En u zult zelf niet altijd kunnen inzien, hoe de
uitwerking is van de vervulling van een verzoek.
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Mijn Liefde bedeelt u zo, dat voor u de weg naar MIJ wordt geeffend, dat u zeker uw doel bereikt,
dat u als Mijn kinderen in het VADERhuis terugkeert om een gelukzalig leven te leiden in
eeuwigheid. Maar gebruik alsmaar de kracht van het gebed, roep MIJ aan in elke situatie van het
leven, kom tot MIJ als u in nood bent en denk ook aan MIJ in uren van rust en vrede.
Vergeet MIJ niet, opdat IK ook u niet vergeet, breng geregeld de verbinding met MIJ tot stand door
innig gebed en roep MIJ steeds in uw nabijheid, want dan stroomt er onmetelijke kracht over op u,
als u MIJ in vrije wil zoekt, als uw gedachten MIJ gelden en uw hart zich een weg naar MIJ baant.
U zult uit eigen beweging de weg naar MIJ moeten vinden en daarom de brug betreden die IK voor
u heb geslagen van de aarde naar MIJ. U zult moeten bidden, want in het gebed verheft uw ziel zich
in de sferen van het licht, in het gebed betreedt u de brug naar MIJ, in het gebed komt het kind bij
de VADER, het brengt de verhouding tot stand van kind tot VADER, zoals het Mijn Wil is. En als
IK als VADER wordt aangeroepen, als een kinderlijk hart MIJ tegemoet komt, verhoor IK elk
smeken, want IK stel Mijn kinderen niet teleur die vol vertrouwen tot MIJ komen.
En Mijn Liefde slaat over op hen, Mijn Liefde deelt onmetelijke gaven uit, Mijn Liefde begiftigt het
kind geestelijk en aards, en nooit zal het nood hoeven te lijden, zodra het waarlijk kinderlijk bidt,
d.w.z. in geest en in waarheid, zijn gebed naar MIJ zendt. Maak allen gebruik van de genaden van
het gebed, want alles zult u kunnen bereiken vanuit een diep levend geloof in MIJ en Mijn Liefde.
Maar eis niet en klaag of mor niet, als IK uw gebed schijnbaar niet verhoor, want dan ziet Mijn
VADERliefde alleen maar 'n nadeel in de verhoring van uw verzoek, en om u daarvoor te behoeden
ontzegt Ze het u. Maar wie altijd zijn wil aan de Mijne onderwerpt, zal nooit teleur worden gesteld,
want zijn gebed is het ware, MIJ welgevallige, als hij aan al zijn verzoeken toevoegt: "VADER, Uw
Wil geschiede".
AMEN

6993 GOD's wegen zijn niet altijd de wegen van de mens
14 december 1957
Uw wegen zijn niet altijd Mijn wegen. Vaak bent u niet op de hoogte van het doel, wanneer u een
weg opgaat, maar IK weet waar deze heenleidt en dring u vaak zacht op een andere weg. En geeft u
toe aan deze drang, dan zult u ook zeker het ware doel bereiken. Maar vaak is uw weerstand te
groot, uw eigen wil is sterker en u let niet op de zachte aandrang die van MIJ uitgaat. Dan moet IK
u laten gaan omdat IK uw wil niet met geweld breek. En dan bent u ook in gevaar de band met MIJ
te verliezen, omdat die nog niet genoeg was aangeknoopt en u zich nog niet geheel aan Mijn leiding
overgaf.
Maar u moet u niet verwonderen wanneer uw plannen vaak teniet worden gedaan, wanneer uw
voornemens niet lukken, wanneer de weg die u gaat voor u zwaarder wordt gemaakt. Dit zijn alle
zachte aanwijzingen dat hij niet de juiste weg is, en u zult ook dan nog achterdochtig kunnen
worden en van die weg afwijken en toch op het juiste spoor aankomen, dat groter succes belooft maar niet in aards materiële zin, maar die u geestelijk succes verzekert.
Alleen uw gedachten die MIJ worden toegezonden, verzekeren u ook Mijn leiding en dan zult u ook
inzien dat elke weg juist was, dat u vooruit bent gekomen, zelfs wanneer u zich in het begin verzette
die wegen te betreden. Maar denkt u zuiver aards, dan zult u ook zeker wegen inslaan die 'n
verkeerde richting hebben, en u zou steeds alleen maar dankbaar moeten zijn, wanneer u duidelijk
gehinderd wordt om op die wegen verder te gaan.
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haalt vaak alle barrières neer, d.w.z. hij vraagt er niet naar of hij juist handelt en tracht slechts zijn
doel te bereiken, maar dat is weer zuiver werelds gericht. En deze mensen moet IK laten begaan,
want hun wil is nog te sterk naar Mijn tegenstander gericht dan dat hij zich onder Mijn Wil zou
buigen.
Maar heel wat groter voordeel zult u, mensen verwerven, wanneer u zich aan Mijn leiding
toevertrouwt en u dan steeds alleen maar laat leiden zonder innerlijke weerstand. Een vader overziet
het, waarheen zijn kind zijn schreden leidt en welke gevaren het omringen, en in zijn liefde tracht
hij het kind te leiden op de weg waarop het zonder gevaar kan gaan en bij het juiste doel aankomt.
En zoals een ware vader ben IK ook bezorgd over het lot van ieder afzonderlijk mens en IK wil dat
zijn weg over de aarde hem tot zegen wordt. Maar de mens zelf richt zijn aandacht vaak in
verkeerde richting, omdat hij daar iets hoopt te vinden, maar wat toch schadelijk is voor hem.
Weliswaar blijft zijn vrije wil gehandhaafd, maar bepaald door het lot kan zijn weg op aarde anders
worden gestuurd, tegen zijn wens en wil in, maar steeds alleen tot zegen van zijn ziel.
Maar zolang de mens mort en zich innerlijk verzet tegen dat wat hem overkomt, is die zegen gering.
Pas wanneer hij zich schikt in het inzicht dat een hogere Wil beslissend is, tegen Welke zich te
verzetten een onrecht is, zal hij daar voor zijn ziel nut van verwerven. En de mens zal vaak in het
leven zulke door het lot bepaalde ingrepen Mijnerzijds kunnen constateren en deze moeten hem
steeds te denken geven.
Er is er slechts EEN, DIE over de levensloop van de mens beslist en Diens wegen moest hij als
goed en juist leren inzien, hij zou zich steeds onderdanig onder zijn lot moeten buigen en weten dat
een liefdevolle VADER bezorgd is over het welzijn van Zijn kind en dat alles, ook het schijnbaar
ongunstige, de mens voor zijn bestwil dient, wanneer hij geen weerstand biedt, wanneer hij zich laat
leiden en ook zulke gebeurtenissen aanvaardt als door de VADER voor Zijn kind als juist ingezien
en aangewend. En hij moet aan elke ingeving toegeven die hem dringt anders te handelen, want
zulke innerlijke ingevingen zijn steeds Mijn zachte Stem, waarmee IK het kind lok en op een andere
weg roep, op de weg die hem waarlijk succes zal opleveren en die naar het doel voert, naar zijn
ware bestemming, naar de zin van het aardse leven.
De wil van de mens is vaak anders dan Mijn Wil is en zo zijn ook zijn wegen niet steeds de Mijne.
Maar Mijn Liefde bezit hij altijd en Deze wil hem alleen maar redden, Ze wil hem winnen voor
Zich en Ze zal daarom ook steeds de mens zo leiden, zoals het goed is voor hem, maar zijn wil
wordt ook door Mijn Wil niet gedwongen, want deze is en blijft vrij, omdat de mens volledig vrij
moet kiezen voor zijn VADER van eeuwigheid.
AMEN

7892 Onderwerping van de wil onder GOD's Wil
13 januari 1961
IK verlang van u volkomen onderwerping onder Mijn Wil. Want zodra u geheel in Mijn Wil
opgaat, zult u niet anders kunnen denken en handelen zoals het Mijn Wil is en dan zult u ook leven
tot welgevallen van MIJ.
En dus zal u zich aan MIJ moeten overgeven, u zult alles moeten aannemen als door MIJ aan u
opgelegd of gegeven, u zult bij alles wat u meemaakt Mijn Hand zien, die u leidt en weten dat alles
zin en doel heeft, dat alles bij de weg van uw lot hoort die uw rijp worden tot doel heeft en
gegrondvest is in Mijn Liefde en Wijsheid.
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VADER laten leiden, DIE niet anders dan goed en liefdevol tegenover u kan handelen en aan WIE
u zich daarom ook kan toevertrouwen in elke nood van het lichaam en de ziel.
Maar uw wil wendde zich eens van MIJ af - wanneer u zich nu weer vrijwillig onder Mijn Wil
plaatst, is ook de terugkeer naar MIJ voltrokken en u hoeft u in het aardse leven alleen nog maar zo
te vormen, dat de aaneensluiting met MIJ plaats kan vinden, die een hart vereist vol van liefde, die
zich met de eeuwige Liefde verenigt en de definitieve terugkeer als kind naar de VADER is
voltrokken.
Maar het plaatsten van de wil onder de Mijne verzekert u ook elke hulp Mijnerzijds, dat deze
aaneensluiting met MIJ wordt bereikt, want IK Zelf verlang naar u, Mijn schepselen, dat u als kind
naar MIJ als uw VADER zult terugkeren.
En daar IK alles, de gehele schepping, terwille van deze terugkeer liet ontstaan, zal IK ook steeds
bereid zijn, deze terugkeer te bevorderen, IK zal dus op elke wilsuiting van u ingaan en waarlijk op
zegenrijke wijze, wanneer ze MIJ geldt.
En u zult dan ook steeds Mijn Wil in u herkennen, u zult doen wat nuttig is voor uw ziel, u zult aan
uzelf werken en u ver houden van elk zondig verlangen, u zult strijden tegen alle verzoekingen van
de vijand van uw ziel en ook standhouden, omdat u kracht van MIJ ontvangt door innige overgave
aan MIJ, en dan zal uw aardse leven waarlijk niet nutteloos zijn, omdat u hiervan zin en doel inziet
en ook uw taak op aarde vervult: geestelijk rijp te worden.
Doch worstelen zult u moeten nog tot het einde van uw leven op aarde, omdat Mijn tegenstander u
niet zo makkelijk opgeeft, omdat hij steeds nog gelooft u te kunnen terugwinnen en omdat hij
daarom ook niet zal ophouden u in het nauw te brengen. Maar de wil naar MIJ toe verzekert u ook
de toevoer van kracht, want IK laat Mijn kind, dat zich van de tegenstander heeft afgewend en naar
MIJ is gevlucht, niet meer in zijn handen vallen, omdat het MIJ herkende als zijn GOD en VADER
van eeuwigheid.
Wees daarom niet bevreesd, dat IK u ooit zou kunnen verlaten, vrees geen gevoelens van zwakheid
die u steeds weer zullen overvallen. IK Zelf waak over u en bescherm u voor. de teruggang naar de
diepte. IK zal niet dulden dat de tegenstander macht over u krijgt, IK zal steeds aan uw zijde gaan,
ook wanneer u MIJ niet ziet - om u te beschermen en te behoeden voor elk onheil dat u dreigt van
de kant van Mijn tegenstander.
Hij kan u geen schade meer berokkenen, zodra u de terugweg naar MIJ hebt gevonden, wat
bewezen wordt door de naar MIJ toegewende wil. Want uw aardse leven is alleen nog geestelijk
gericht, u maakt u door uw wil los van datgene wat Mijn tegenstander toebehoort, ook wanneer u
nog midden in uw aardse werkterrein staat en u zich daarin zal moeten bewijzen.
Elke kracht komt u nu van MIJ uit toe en bindt u steeds vaster aan MIJ. En Mijn tegenstander heeft
geen recht meer op u, omdat u vrijwillig naar MIJ bent teruggekeerd en hij uw wil niet kan
dwingen. En daarom kan geen mens verloren gaan die in MIJ gelooft en op MIJ aanstuurt d.m.v.
gedachten of door werken in liefde, die steeds de wil naar MIJ vooropstellen en aangetoond wordt
door de doorstane wilsproef op aarde. Gehele overgave aan MIJ sluit ook het zich volledig plaatsen
onder Mijn Wil in, en dan behoort u MIJ toe en IK geef u eeuwig niet meer op.
AMEN

7089 IK ben het brood des levens, het manna dat uit de hemel komt
11 april 1958
Geef ons heden het brood dat we nodig hebben
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nodig hebt om te leven, integendeel, begeer veelmeer het brood uit de hemel, dat voedsel is voor uw
ziel. En geloof van MIJ dat dit laatste in noodgevallen ook het lichaam vermag te onderhouden,
maar het eerste nooit de ziel dient om zich positief te ontwikkelen.
En daarom heb IK gezegd: "IK ben het brood des levens, het manna dat uit de hemel komt", want
wanneer u MIJ Zelf - Mijn Woord - in u opneemt, zult u leven in eeuwigheid. Maar uw lichaam zal
vergaan, ook wanneer u het voortdurend verzadigt met aardse spijzen. Het lichaam is zijn tijd
gegeven en is deze voorbij, dan helpt ook geen aardse voeding meer om het in leven te houden.
Daarom zou u meer bezorgd moeten zijn om uw ziel het leven te schenken, u zou haar
onophoudelijk moeten voeden met het brood des hemels, u zou die spijs die haar van MIJ uit alleen
kan worden aangeboden voor haar toegankelijk moeten maken. En u zou daarom dichter bij MIJ
Zelf moeten komen en MIJ vragen om ware spijs en ware drank.
En u zou ook steeds aan Mijn Woorden moeten denken: "Wees niet bezorgd wat u zult eten en
waarmee u zich zal kleden, maar zoek eerst het rijk GOD's en al het andere zal u gegeven worden".
Zouden de mensen maar aan deze belofte willen geloven. Maar al hun zinnen en streven is zuiver
aards gericht en toch kan geen mens het leven van zijn lichaam een uur verlengen, wanneer Mijn
Wil het anders heeft voorbeschikt. Maar ook geen mens kan zijn ziel het leven geven wanneer hij
haar gebrek laat lijden, wanneer ze zonder spijs en drank wordt gelaten terwille van het lichaam.
Maar daar u, mensen weet hoe absoluut het lichaam voedsel nodig heeft om te kunnen bestaan, zo
maakt u zich schuldig, wanneer u niet eveneens voor uw ziel zorgt, die niet kan vergaan; u maakt u
daarom schuldig, omdat IK ME steeds weer tot u wend en u het voedsel voor uw ziel aanbied,
omdat u steeds weer wordt aangesproken door Mijn afgezanten en hen alleen maar hoeft aan te
horen en aan hun woorden gevolg te geven, om nu ook al MIJ de mogelijkheid te geven u geestelijk
te eten en te drinken te kunnen geven tot heil van uw ziel.
Steeds weer wordt u in contact gebracht met Mijn Woord, steeds weer wordt u aangemaand u met
MIJ in verbinding te stellen, u wordt voor het gastmaal uitgenodigd en u zult te allen tijde naar Mijn
tafel kunnen komen en dus van MIJ voedsel in ontvangst nemen voor uw ziel, want Mijn Woord is
het brood uit de hemel, het is het levende water, Mijn Woord is vlees en bloed, alleen Mijn Woord
is voor uw ziel de ware spijs, die haar het leven verschaft, dat ze eeuwig niet meer zal verliezen.
En omdat u zo weinig de behoeften van uw ziel stilt, zult u ook lichamelijk nood moeten lijden, de
tijd zal komen waarin u ook zal ontbreken wat u voor uw aardse leven nodig hebt, wanneer Mijn
tegenstander niet zo rijkelijk voor u zorgt dat u uw ziel vergeet. Zodra u echter nog niet helemaal
aan hem ten prooi bent gevallen, kan aards voelbare nood u er nog toe aanzetten u tot MIJ te
wenden en MIJ te vragen deze op te heffen, en dan kan ook tegelijk uw ziel worden gespijzigd,
omdat elke band met MIJ de ziel kracht oplevert, dus geestelijke spijziging betekent. Het brood des
hemels is absoluut noodzakelijk, en wanneer IK Zelf ME heb aangeduid als "Brood des levens" zo
zult u daaruit ook kunnen zien dat u MIJ Zelf zult moeten naderen, dat IK Zelf ME aan u wil
schenken omdat IK uw ziel het leven zou willen geven.
En u hoeft waarlijk niet ver te gaan om bij MIJ te zijn, u hoeft alleen maar in de stilte te gaan en uw
gedachten op MIJ te richten en dan trekt u MIJ Zelf tot u, u geeft MIJ aanleiding u Mijn gaven aan
te bieden, uw ziel spijs en drank aan te reiken, want zodra u zich in gedachten met MIJ verbindt in
stil gebed, opent u ook uw hart voor MIJ, dat IK Zelf naar binnen kan gaan en dan zult u waarlijk
geen gebrek hoeven te lijden.
En Ik zal u niet alleen geestelijk, maar ook aards voeden, want deze belofte heb IK u gegeven en IK
sta achter Mijn Woord:"Zoek eerst het rijk GOD's en zijn gerechtigheid en al het andere zal u
worden geschonken".
AMEN
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7427 Geestelijke spijziging aan de tafel van de HEER
13 oktober 1959
U moet veel geestelijk brood in ontvangst nemen, want de tijd van dorheid zal nog komen, waarin
het u onmogelijk zal zijn voor een langere tijd een innige band met MIJ tot stand te brengen, waarin
u zich gelukkig mag achten, wanneer uw gedachten korte tijd bij MIJ kunnen vertoeven en waarin u
moeilijk kans zult zien om in innige concentratie naar Mijn aanspreken te luisteren. Dan moeten
deze korte gedachten voldoende zijn u met kracht te vervullen, die IK u niet zal onthouden. Maar
zolang het nog mogelijk is, moet u de tijd goed gebruiken en u laten spijzigen en laven zo vaak het
gaat.
IK geef u alleen deze goede raad om u te sterken voor de tijd die nog vóór u ligt, want ze zal veel
kracht van u vergen, die u steeds alleen met Mijn Woord zult kunnen ontvangen. Wanneer uw ziel
gevoed wordt met brood en wijn dan zal ze ook in staat zijn weerstand te bieden tegen alle
verzoekingen die haar bedreigen.
En IK ben te allen tijde bereid u dit krachtige voedsel te geven. IK ben steeds bereid met Mijn
kinderen te praten en hun raad te geven, hen aan te sporen en te waarschuwen, want IK wil alleen
het beste voor de mijnen en IK zal ze altijd zo leiden dat ze te allen tijde hun honger aan Mijn tafel
kunnen stillen. En daar zult u gebruik van moeten maken.
U moet MIJ vaak uw oor lenen, u moet uw hart voor MIJ openen - u moet de deur van uw hart ver
open zetten, dat IK binnen kan gaan in Mijn huis - en u moet dit huis voor MIJ toebereiden, wat
altijd alleen maar kan gebeuren, wanneer u elkaar in liefde dient, wanneer u Mijn Woord opneemt
en er naar leeft, wanneer u dus spijs en drank gebruikt en dan ook geschikt bent aan uw ziel te
werken, wanneer u leeft naar Mijn Wil, dus niet slechts aanhoorders, maar ook vervullers bent van
Mijn Woord.
En wanneer IK u nu een bron heb ontsloten, waaruit het water des levens opwelt, dan zult u ook des
te vaker u moeten neerbuigen en drinken uit deze bron en u allen zult een duidelijke versterking
bemerken, u zult makkelijker uw pelgrimstocht over de aarde kunnen voortzetten, de last van het
leven zal u niet zo drukken, wanneer u zelf krachtig en gezond voortgaat en deze kracht en
gezondheid uit het voedsel hebt onttrokken dat IK Zelf u steeds weer aanbied.
Kom allen bij de bron en leger u erom en verzamel u weer nieuwe kracht, en deel van deze spijs
ook anderen uit die behoeftig zijn en moe en mat bij de bron neerzinken om zich te laven.
Put voor hen het levenswater en reik het hun over en u zult daarvoor gezegend zijn. En lok degenen
die rondtrekken, dat ze de bron opzoeken, dat ze rust houden en zich eerst weer versterken voor ze
hun weg voortzetten, die steeds weer nieuwe kracht vraagt tot de pelgrimsweg ten einde is.
U allen hoeft niet zwak te zijn, u kunt steeds weer vragen om nieuwe kracht, u kunt steeds opnieuw
aan Mijn tafel voedsel voor u halen en u hoeft niet bang te zijn dat IK u karig bedenk of u eens het
voedsel weiger. Steeds ben IK bereid rijkelijk uit te delen en daar zult u begruik van moeten maken
en ook overvloedig vragen. U zult het ontvangen en het zal steeds alleen voor uw bestwil zijn. Eet
en drink van het brood en de wijn des levens. IK reik u Zelf het voedsel en de beker voor uw ziel
aan, maar ga er niet lichtvaardig aan voorbij, vertrouwend op eigen kracht, dat die toereikend is
voor uw pelgrimsweg.
De weg is stijl die naar boven leidt en zonder toevoer van kracht niet af te leggen. Houd dit steeds
voor ogen en rust waar u een bron vindt die Mijn Liefde voor u heeft ontsloten.
De tijd zal komen waarin u gehinderd wordt door de arglist van Mijn tegenstander en dan zult u
genoeg voorraad moeten bezitten, dan zal goddelijke Kracht u doorstromen als u maar een stille
gedachte naar MIJ opzendt, want IK verlaat de mijnen niet, IK zal ze spijzigen en laven, geestelijk
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onbegrensd.
AMEN

5428 En vergeef ons onze schuld
4 juli 1952
En vergeef ons onze schuld
Vergeef elkaar zoals IK u vergeef. Bij u, mensen heeft vijandschap nog te vaak de overhand, u kunt
uw vijanden nog geen liefde geven en hun de schuld vergeven, u bent jegens hen nog vervuld van
toorn, u wenst hun niets goeds, zelfs wanneer u zich onthoudt van het toewensen van het slechte, u
oefent niet het nodige geduld en stuift op als u beledigd wordt en daarom leeft u nog lang niet
vanuit de navolging van JEZUS.
De liefde in u is nog niet zo machtig geworden dat ze geen ruimte meer overlaat voor een vijandige
gedachte. U ziet niet uw broeder in de naaste, anders zou u hem vergeven en een krenking niet zo
zwaar voelen. En toch moet IK u uw schuld vergeven die toch tegenover MIJ net zo vijandig
handelt, daar u anders zonder schuld zou zijn. Mijn Liefde voor u is overgroot en de ernstige vraag
om vergeving van uw schuld laat u vrij worden van uw schuld. En nochtans moet IK er een
voorwaarde tegenover stellen, dat u ook uw schuldenaren vergeeft als u Mijn vergeving wilt
verkrijgen.
IK moet het daarom doen, omdat u toch het vaste voornemen moet opvatten de zonde niet meer te
doen, en omdat voor dit voornemen ook de liefde in u moet zijn tot de naaste die tegenover u
schuldig geworden is. U moet uw naaste liefhebben als uzelf. U moet hem de zondenschuld niet
kwalijk nemen, want geen enkele vijandige gedachte is geschikt wederliefde te wekken, terwijl de
liefde die u uw vijand betoont in hem ook opwellingen wekt die positief te beschouwen zijn.
Elke verkeerde gedachte aan een mens wordt door slechte krachten opgenomen en op hem
overgedragen, en hij kan geen goede uitwerking hebben, omdat kwaad alleen kwaad voortbrengt en
er daarom steeds alleen maar kwaad wordt vergolden, wat de kracht van het kwade snel vermeerdert
en daarom dus negatief werkt.
Maar u moet het goede tegenover het kwade stellen om dit af te zwakken en wat kwaad is ten goede
veranderen. U moet goede gedachten uitzenden en ook uw vijanden alleen maar het goede wensen,
omdat u daardoor de slechte krachten verjaagt, omdat de goede gedachten een verlossende
uitwerking hebben, dus wrok en haat verzachten, weer goede opwellingen wekken en zelfs in staat
zijn de vijand te veranderen tot vriend, omdat de kracht van de liefde steeds een goede uitwerking
heeft.
Daarom zult u dan pas vergeving bij MIJ vinden, wanneer u ook uw schuldenaren hebt vergeven,
want hoe kan IK mild zijn voor u die nog streng oordeelt en vijanden hebt, omdat u zelf de
vijandschap overeind houdt? Wanneer Mijn Liefde u de schuld vergeeft, laat dan zo ook uw liefde
toegevendheid betrachten. Denk in gunstige zin over uw vijanden, vergeef hen die u beledigd
hebben, laat steeds de liefde in u oordelen en deze zal zeker willen vergeven, want waar liefde is,
kan haat - en wraakgevoel niet bestaan, waar liefde is, ben IK Zelf en IK oordeel waarlijk niet
liefdeloos, IK vergeef u uw schuld zoals u uw schuldenaren vergeeft.
AMEN
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7660 Vergeving door JEZUS CHRISTUS De graad van het Licht van de liefde
30 juli 1960
En u zult binnengaan in de eeuwige vrede, want de moeilijkheden hebben opgehouden te bestaan,
alle zorgen en pijnen zijn voorbij, om u is licht in volheid en uw bestaan is een gelukzalig bestaan.
Maar u zult eerst de rijpheid van ziel bereikt moeten hebben, u zult vrij moeten zijn van
zondenschuld, u zult van MIJ moeten zijn geworden in het aardse leven, u zult naar de VADER
teruggekeerd moeten zijn van WIE u eens bent uitgegaan. En daarom zult u de verlossing door
JEZUS CHRISTUS moeten hebben gevonden, daar u anders nog niet vrij bent van de zondenschuld
en u dan de toegang is versperd in het rijk van licht en gelukzaligheid.
Streef er daarom naar, vergeving van de zondenschuld te vinden zolang u nog op aarde vertoeft.
Tracht - wanneer u nog niet in HEM kunt geloven - opheldering te verkrijgen over JEZUS - de
ZOON GOD's en Verlosser van de wereld. En vraag er MIJ Zelf om, dat IK u deze opheldering doe
toekomen, opdat u in staat bent een levend geloof in HEM te hebben en dan ook zelf onder Zijn
kruis gaat staan met uw zondenlast en HEM om vergeving vraagt.
En u zult vrij worden van elke schuld. En dan is voor u ook uw binnengaan in het lichtrijk
verzekerd, omdat JEZUS CHRISTUS de schuld voor u heeft betaald door Zijn dood aan het kruis.
Maar u zult in heel verschillende graden van licht kunnen vertoeven nà uw dood, want dit hangt van
de toestand van rijpheid van uw ziel af, in hoeverre ze ontvankelijk voor licht is geworden op aarde.
Het hangt ervan af welke levenswandel u op aarde leidde en hoe u Mijn Wil hebt vervuld, wat
betekent of u voor uzelf de geboden van de liefde tot GOD en de naaste tot richtsnoer van uw
levenswandel hebt genomen en dus uw wezen hebt omgevormd tot liefde. Alleen de graad van
liefde is bepalend voor de rijpheid van uw ziel.
En de liefde kan voor u, in uw plaats, niet worden beoefend (door anderen), de liefde is de wet van
de eeuwige ordening, waarin u zult moeten leven, om weer uw oerwezen te kunnen aannemen, om
tot Mijn evenbeeld te worden, zoals het uw bestemming is.
En tot liefde te worden betekent alle fouten en gebreken die nog aan uw ziel kleven, af te leggen, te
strijden tegen alle begeerten van minderwaardige aard, uw wezen te vormen tot deemoed,
zachtmoedigheid, vredelievendheid, barmhartigheid, gerechtigheid - geduld - alle slechte
eigenschappen af te leggen en steeds in innige verbinding te blijven met MIJ, DIE u in JEZUS
CHRISTUS erkent als uw VADER van eeuwigheid.
In het leven op aarde moet u tegen alle fouten strijden, dan zal uw ziel helder worden als een
diamant en de lichtstralen kunnen opnemen die haar gelukzaligheid in het geestelijke rijk uitmaken.
En dan zal ze eeuwig leven, ze zal geen dood meer kennen, geen zonde, geen smet, ze zal rein en
zuiver zijn en dus ook Mijn nabijheid waardig en ze zal MIJ kunnen aanschouwen van aangezicht
tot Aangezicht. Want ze zal haar Heiland JEZUS CHRISTUS zien in WIE IK Zelf ME voor Mijn
schepselen zichtbaar heb gemaakt, zoals het eens hun verlangen was.
De zelfvorming tot liefde zult u, mensen op aarde tot stand moeten brengen, wilt u eens onmetelijk
gelukzalig zijn. Maar zorg eerst, dat u vrij van uw zondenlast wordt, want deze trekt u naar beneden
in de diepte en belast met zonde is u het binnengaan in het lichtrijk ontzegd. En wanneer het u
moeilijk valt in JEZUS CHRISTUS te geloven, tracht dan te bidden tot uw GOD en Schepper, DIE
u in het leven riep en vraag HEM dat HIJ u verlichting mag schenken, dat HIJ u mag helpen te
geloven.
En IK zal dit verzoek waarlijk vervullen, IK zal degene niet in onwetendheid laten die begeert te
weten, en IK zal hem de waarheid zo voorhouden, dat hij ze vermag aan te nemen. want het geloof
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worden opgenomen in het rijk van vrede en gelukzaligheid.
Dan pas erkent u MIJ ook, DIE u eens niet wilde erkennen, van WIE u zich vrijwillig afscheidde en
in de diepte bent gestort. U zult nu vrijwillig naar MIJ moeten terugverlangen en u geeft blijk van
deze wil, wanneer u zich tot JEZUS CHRISTUS wendt en HEM uw zondenschuld bekent met het
verzoek om vergeving. Dan zijn de zonden u vergeven, IK Zelf spreek u daarvan vrij, DIE in de
mens JEZUS voor u het Verlossingswerk heb volbracht, en IK help u ook dat u nog op aarde tot
rijpheid komt, wanneer het maar uw wil is, dat u zich met MIJ verenigt, dat u vrijwillig weer naar
MIJ terugkeert en u weer zo vormt zoals u was in het allereerste begin.
AMEN

3257 Behoed ons als we bekoord worden
16 september 1944
Behoed ons in bekoring en verlos ons van het kwade
Leid ons als we bekoord worden, zo moet u altijd bidden, wanneer de wereld u van uw geestelijk
streven dreigt af te brengen en u in gevaar bent een prooi te worden van de prikkels ervan. Want dit
is een verzoeking die over u komt om uw wil te sterken, het is een verzoeking waaraan u altijd bent
blootgesteld, omdat uw weerstand moet worden beproefd en die u echter steeds kunt doorstaan als u
onder GOD's hoede vlucht, als u HEM aanroept om kracht om te weerstaan. De tegenstander tracht
u steeds weer van GOD te vervreemden en zijn middelen zijn gevaarlijk, want ze zijn aangenaam
voor de zinnen van de mens en daarom vraagt het steeds een strijd van de ziel hem te weerstaan.
Maar GOD's hulp is voor u ook zeker, als u zich aan HEM toevertrouwt en om Zijn leiding vraagt.
AMEN

4662 Waak en bid opdat u niet in bekoring komt
9 juni 1949
Waakzaam moet u zijn en bidden, opdat u niet in bekoring komt. Er is een onophoudelijke
stormaanval tegen u die MIJ trouw wilt blijven, van de kant van Mijn tegenstander, die u van MIJ
wil vervreemden. Hij wendt alle middelen aan en niet in het minst zulke die u onbekwaam moeten
maken de verbinding met MIJ tot stand te brengen, opdat hij makkelijk spel heeft, zodra u zwak
bent. Hij loert op gelegenheden u ten val te brengen en alleen wie een sterke wil heeft, wie steeds
een innige gedachte naar MIJ kan zenden om hulp, zal niet bezwijken voor hem.
Roep MIJ aan in elke nood van het lichaam of de ziel, dat noem IK bidden en waakzaam zijn, richt
uw gedachten omhoog waarheen hij niet kan volgen en u ontvlucht hem zeker en begeef u in Mijn
hoede.
Hij zal u met alle geweld aan de aarde trachten te kluisteren, aan datgene wat zijn deel is en tot zijn
rijk behoort, hij zal u van MIJ afvallig willen maken, ontrouw aan geestelijk streven, hij zal twijfel
in u strooien en uw gedachten in de war willen brengen door noden en verschrikkingen, opdat u de
weg naar MIJ niet meer vindt, opdat u verzinkt in het aardse en MIJ vergeet.
Waak en bid en maak u los van hem die Mijn tegenstander is en bind u meer en meer aan MIJ, DIE
uw VADER ben van eeuwigheid en DIE u waarlijk iets mooiers kan bieden dan hij. Waak en bid,
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kan hem ontvluchten.
En wees blijmoedig en vrolijk dat u MIJ als voortdurende Beschermer om u weet, tot WIE u zich
zal kunnen wenden, wanneer u gevaar dreigt, want IK hoor de zachtste roep die uit het hart komt en
sta u bij dat u in de strijd tegen hem zegeviert.
Maar wie te zeer vertrouwt op zichzelf en eigen kracht en meent Mijn hulp te kunnen ontberen, zal
het onderspit delven, hij overschat zich zelf en denkt niet aan de kracht van de tegenstander, die
sterker is dan hij.
Met MIJ zult u overwinnen, maar zonder MIJ bezwijken en aan elke verzoeking ten prooi vallen.
Maar met MIJ gaan, betekent Mijn tegenwoordigheid toelaten door gebed en werken van liefde.
Dan bent u gevrijwaard tegen alle inmenging van de vijand, dan is hij machteloos tegen u, want dan
moet hij strijden tegen MIJ, DIE heel wat machtiger ben dan hij.
Waak en bid en hij is elk aangrijpingspunt kwijt geraakt, hij zal u mijden omdat u dan in het licht
staat dat Mijn nabijheid uitstraalt en dat voor hem onverdraaglijk is.
Roep MIJ aan in elke verzoeking en IK zal steeds bij u zijn.
AMEN

4985 Verlos ons van alle kwaad
19 oktober 1950
Verlos ons van alle kwaad. Vaak wordt u geconfronteerd met verzoekingen, die wel door MIJ zijn
toegelaten, maar steeds het werk van Mijn tegenstander zijn, omdat ook hij strijdt om iedere ziel en
hij daarom de wil van de mens tracht te beïnvloeden zelf tegen MIJ in opstand te komen, dus te
zondigen. Deze verzoekingen zijn voor de mens steeds een klip waarop hij schipbreuk kan lijden,
maar ook dan laat IK hem niet zonder genade om de satan tegen te werken. Ook IK treed duidelijk
herkenbaar tevoorschijn, wanneer de mens op een tweesprong staat, wanneer hij door de list van
Mijn tegenstander van de juiste weg wordt weggedrongen en nog twijfelachtig van zin is.
Dan is een kort schietgebed voldoende, een gedachte tot MIJ: Verlos ons van alle kwaad.
IK kom vol Licht tevoorschijn, IK wijs hem de juiste weg en IK toon hem de duisternis van de
andere weg. IK sta ieder mens bij die maar een gedachte tot MIJ richt, vragend en smekend.
De verzoekingen laat IK wel toe, want ook Mijn tegenstander is het recht toegestaan, zijn invloed
uit te oefenen, het gaat toch om de vrije wilsbeslissing, en om deze te nemen moet de mens ook aan
beide invloeden zijn blootgesteld, de goede zowel als de slechte. Maar zonder bescherming het
onderspit te delven, hoeft de mens niet, hij zal steeds weerstand kunnen bieden, omdat IK hem help,
als hij maar eenmaal de weg naar MIJ heeft ingeslagen. En IK toon hem nu heel duidelijk welke
kracht hem schade wil berokkenen.
IK wil u, mensen allen van het kwaad verlossen en IK wil u bevrijden uit de macht van hem die de
schuld heeft van uw gebonden toestand, IK wil dat u zalig wordt, dat u zich niet meer in het nauw
voelt gedreven door diegene die u kwaad wil doen, die u in het verderf lokt en die voor geen middel
terugschrikt.
Hij komt zelfs als engel van het licht tot u wanneer hij gelooft daarmee succes te hebben, hij wil u
bezitten en gebruikt list en geweld. En toch vindt hij in MIJ zijn Meester, want een ziel die MIJ
heeft uitverkoren zal nooit meer zijn slachtoffer worden.
Wee echter wie aan hem gebonden is - want deze houdt hij vast tot hij MIJ om hulp smeekt, die
hem ook zeker wordt verleend. Verlos ons van het kwade. Spreek deze woorden vaak uit in het hart
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Het Onze VADER - Page 15 en u zult Mijn hulp steeds gewaar worden, want met dit verzoek spreekt u zich uit voor MIJ, omdat
u MIJ aanroept tegen hem die Mijn tegenstander en uw vijand is.
AMEN
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