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De tijd is aangebroken waarbij binnenkort in de wereld een nieuwe figuur, een nieuwe 

messias zal verschijnen. De Joden verwachten nog steeds een messias. Binnen bepaalde 

stromingen in de Islam wordt een Imam Mahdi verwacht, terwijl anderen Isu (Jezus) 

verwachten. De Boeddhisten kijken uit naar de ‘Tweede Boeddha’ en in de New Age en 

andere duistere kringen wordt ook uitgekeken naar een messias. 

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

voorzegd in het Boek Apocalyps door de Apostel Johannes. Tot op heden is zijn ware 

naam en identiteit onbekend en heeft hij zich nog niet publiekelijk geopenbaard, maar er 

kunnen al tippen van de sluier opgericht worden.  

Christus zal wederkomen zoals hij is heengegaan, zo zeiden de twee engelen aan de 

apostelen nadat zij getuigen waren geweest van Zijn hemelvaart (Hand. 1:11). “Dan zal 

het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen en alle stammen op de aarde zullen 

weeklagen en ze zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met grote 

macht en heerlijkheid” (Matt. 24:30). Dit is de echte Wederkomst. Christus zal NOOIT 

meer op deze aarde rondwandelen in een fysiek menselijk lichaam. Hij kwam zo de 

eerste keer, maar geen tweede keer. De tweede keer zal Hij komen om te oordelen, als 

onze God en Rechtvaardige Rechter.”  

Hij die dus zal beweren de messias te zijn en die hier rondwandelt op aarde is een 

leugenaar, een bedrieger, hij is de lang voorzegde Antichrist. Maar hij zal vele wonderen 

en tekenen doen en velen misleiden. De regeringsperiode van de Antichrist gaat vooraf 

aan de Wederkomst van de Ware Christus, de Zoon van God. Echter, er wandelen nu al 

diverse ‘Jezussen’ rond op aarde, maar zij zijn nog de Antichrist niet.  

In dit boek geven we een overzicht van de valse christussen die zich nu manifesteren, 

vervolgens bekijken we de verschillende religies en hun visie op de komst van een 

messias.  We gaan over naar de Satanische groeperingen die een Nieuwe Wereld Orde 

willen stichten met aan het hoofd de Antichrist, en wat daar aan vooraf moet komen. We 

halen ook enkele profetieën van visionairs uit het verleden aan, waaronder Hildegard 

von Bingen en de profetie gedaan door de H. Maagd te La Salette en Fatima. Uiteindelijk 

leggen we het verband tussen de messias die verwacht wordt door de diverse 

wereldgodsdiensten en in kringen van de VN, en het Beest uit het boek Apocalyps, die 

een merkteken zal invoeren waarbij niemand iets kan kopen of verkopen als hij dat 

teken niet heeft. 

 

 

 

 

 



 
3 

 

Schijnchristussen  

Jezus waarschuwde ons voor valse christussen die in het einde der tijden zouden komen.  

Uit Matteüs 24,1-31: 

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

zullen optreden in mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en velen zullen zij 

misleiden. (…) 

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

Want er zullen schijnchristussen en schijnprofeten opstaan die grote tekenen 

en wonderen zullen doen, zodat zij, als dat mogelijk zou zijn zelfs de 

uitverkorenen zouden misleiden. Ziet, Ik heb het u voorspeld. Als men u dus zegt: 

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

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

de komst van de Mensenzoon.  

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

van de aarde zullen weeklagen, zij zullen de Mensenzoon op de hemelwolken zien 

komen met grote macht en heerlijkheid.  

Welnu, er wandelen al tal van valse christussen rond op deze aarde. Maar, dit zijn 

gewoon bedriegers die zich uitgeven voor de christus, en zij zijn nog niet Dé echte 

Antichrist. Wat opvalt is dat de meeste valse christussen een openbaring (van Satan) 

kregen die hen vertelde dat ze eigenlijk de reïncarnatie van Jezus Christus zijn. 

 

 ‘Jezus Christus’ in Australië 

 

Zijn echte naam is Alan John Miller. Hij was 

voorheen een predikant bij de Jehova’s 

getuigen, maar door een incident met een 

prostituee werd hij daar buiten gegooid. Hij 

kreeg al van kindsbeen af allerhande 

visioenen. Op 33-jarige leeftijd kwam hij tot 

de conclusie dat hij Jezus is. Hij heeft een 

gemeenschap gesticht nabij Kingaroy in 

Queensland in Noord Australië. Hij heeft tal 

van volgelingen en beweert dat hij reeds 

100.000 dvd’s met zijn leer verspreidt heeft.  
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‘Inri Christo’ in Brazilië 

 

Inri Christo, geboren als 

Alvaro Theiss, is 66 jaar oud 

en beweert al tientallen jaren 

dat hij de teruggekeerde 

christus is. In 1979 gehoor-

zaamde hij aan een stem in 

zijn hoofd, die hem vertelde 

om te vasten. Toen zei de stem 

met een raspende stem “Ik 

ben uw vader” en hij 

openbaarde zich als de God van Abraham, Isaak en Jacob. De stem zei dat hij dezelfde 

Christus is die 2000 jaar geleden werd gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij lanceerde 

een pelgrimage in een heel aantal landen en kondigt aan dat zijn missie zal volbracht 

worden met een nieuw tijdperk van vrede. Hij leeft in gemeenschap met een aantal 

vrouwen op een domein met villa, zwembad, kapel en een grote tuin. Ze verspreiden zijn 

leer via het internet en rijden vaak in steden  rond met de ‘christusmobiel’ waar hij dan 

op plaatsneemt.   

 

‘Jezus’ van Siberië  

Sergey Anatolyevitch Torop was 29 

jaar toen hij een openbaring kreeg 

dat hij de reïncarnatie van Christus 

is. Hij stichtte de ‘Kerk van het 

Laatste Testament’, beter bekend 

als de ‘Gemeenschap van het 

Verenigde Geloof’. Hij is door zijn 

volgelingen bekend als ‘Vissarion’ 

en hij woont er samen met hen in 

een klein dorp in de Siberische 

Taiga in Oost-Rusland. Hij heeft 

4000 volgelingen ter plaatse en ca. 

10.000 volgelingen wereldwijd.  
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‘Jezus Christus’ op de Filippijnen  

 
Appollo Quibolloy noemt zichzelf de ‘aangeduide Zoon van God’. Hij woont op een 

ommuurd erf dat hij het ‘koninkrijk van Jezus Christus’ noemt en hij heeft 4 miljoen 

volgelingen op de Filipijnen en 2 miljoen elders in de wereld. Hij was voorheen een 

Evangelische predikant, totdat hij besefte dat hij eigenlijk zelf Jezus is. Hij stichtte in 

1985 zijn kerk: ‘Het Koninkrijk van Jezus Christus, de Naam boven Alle Namen.’  Hij 

beschikt over een wereldwijd televisiekanaal, 17 radiostations en twee kranten. Dit is 

verreweg de meest populaire ‘teruggekeerde christus’.  
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Verschillende religies en hun visie op 
de komst van een messias 

Het Boeddhisme 
 

Binnen het boeddhisme is Maitreya (Pali: 

Metteyya) de toekomstige Boeddha. 

Maitreya is een bodhisattva, die volgens 

sommige boeddhisten uiteindelijk op 

aarde geboren zal worden, verlichting zal 

bereiken en een pure dhamma zal 

onderwijzen. Maitreya Bodhisattva wordt 

de opvolger van de historische Sakyamuni 

Boeddha. Hij werd het eerst benoemd in 

de Maitreyavyakarana, een tekst in het 

Sanskriet. De Maitreya zal in slechts zeven 

dagen de verlichting bereiken.  

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

geschenken moeten aan monniken worden gegeven, morele voorschriften moeten 

worden gevolgd en offers moeten worden gemaakt bij heiligdommen. 

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

hongersnood en ziekte maken en een nieuwe samenleving gebaseerd op 

tolerantie en liefde creëren.  

De Islam 
 

Binnen de Islam is er nogal onduidelijkheid omtrent 

wiens wederkomst men op aarde verwacht. Binnen 

heel wat Islamitische stromingen wordt de Imam 

Mahdi verwacht, de Islamitische bevrijder die voor 

zeven jaar zal regeren op aarde, voor de Dag van het 

Oordeel, en de wereld zal bevrijden van het kwaad. 

Sommigen verwachten tevens de terugkomst van Isa, of de “profeet” Jezus Christus die 

Mahdi zal helpen te strijden tegen een valse messias Masi Al-Dajjal (misschien de ware 

Christus?). Men zegt dat ze oorlog zullen voeren.  
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Binnen het Soennisme denkt men dat Mahdi de opvolger van Mohammed is, en dat hij 

zal terugkomen om over de wereld te heersen en rechtvaardigheid te herstellen, en dit 

alles voordat de Dag van het Oordeel komt. Er is over deze theorieën echter veel 

onenigheid binnen de Islam. 

Het Judaïsme (Jodendom) 
 

De verwachting van een messias bij het Judaïsme is in de afgelopen 2000 jaar nog altijd 

niet veranderd.  Het bestaan van Jezus Christus wordt vaak ontkend of hij wordt 

afgedaan als een onbelangrijk persoon, ofwel een lijdende dienstknecht zoon van Jozef, 

die nog niet de echte messias is, want in hun ogen is de echte messias de glorieuze. 

Alhoewel Hij expliciet voorkomt in de boeken die ten grondslag liggen aan het 

Jodendom, weten ze altijd weer argumenten te bedenken die weerspreken dat Jezus 

Christus hun lang verwachte messias is. Ze kijken daarom uit naar een tweede messias, 

die met grote luister en pracht tevoorschijn zal komen en een (zichtbaar) rijk op aarde 

zal komen stichten en de Derde Tempel zal bouwen. 

Het Hindoeïsme 

Binnen het Hindoeïsme wordt de incarnatie van de god Vishnu 

verwacht.  Men stelt dat deze god zich 10 keer zou incarneren op 

deze aarde, in de vorm van een avatar. De laatste twee incarnaties 

waren Krishna en Boeddha. De tiende en laatste incarnatie moet 

nog komen. Deze wordt Kalkin genoemd. Men stelt dat deze een 

einde zal maken aan het huidige tijdperk en de vrede zal 

bewerkstelligen en het kwaad verdelgen. Men verwacht dat hij 

dezelfde krachten zal hebben als de heer Krishna.  Hij wordt 

voorgesteld als een redder. 

De New-Age 
 

De New Age kijkt uit naar de komst van de messias  en 

wereldleraar Maitreya. Er zijn binnen de New Age ook 

voorspellingen bekend over deze messias. Deze visioenen 

komen echter niet van de Hemel, maar zijn afkomstig van 

demonen. 

Maitreya zal verschijnen wanneer catastrofen zich in de wereld manifesteren, en 

wanneer er een grote verandering gebeurt in de wereldeconomie. Hij zal een Nieuwe 

Wereldreligie tot stand brengen.  
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De nieuwe wetenschap zal zijn goddelijkheid 

aantonen en dit zal leiden tot de Nieuwe 

Wereldreligie. Het aloude schisma tussen alle 

religies en wetenschap zal genezen worden. 

… Deze mensen zouden dan beseffen dat er slechts 

Eén Religie is en Eén Kerk en dat dezelfde God werkt door vele godsdiensten, vele rassen en 

vele kleuren van de mensheid. De volheid van de Waarheid zal enkel gerealiseerd worden 

door het finaal samenbrengen van deze godsdiensten in een Universele Kerk en de Eén 

Wereldreligie. 

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

Rooms Katholieke Kerk zal overnemen en die het Christendom ertoe zal brengen om 

Maitreya te aanvaarden als de teruggekomen Christus. Hij  zal een belangrijke rol spelen 

in het tot stand brengen van vrede in het Midden Oosten. Bijbelgelovers zullen Maitreya 

verwerpen door de misinterpretatie van waarschuwingen in de schrift.  

Benjamin Creme, een leidende figuur binnen de New Age zou boodschappen van 

Maitreya ontvangen ontvangen hebben (via ‘meditatieve channeling’). Hier een fragment 

uit boodschap 140. 

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

Maitreya zou zelfs al aan mensen zijn verschenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links is een foto van ‘Maitreya’ toen hij in 1988 in Nairobi tijdens een religieuze 

bijeenkomst uit het niets verscheen, een toespraak hield voor de massa en toen weer 

opging in rook. Alle aanwezige mensen (en dat waren er veel) getuigen hiervan. 

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

Theosofie, wijsheidsreligie of esoterische wijsbegeerte is een 

religieuze filosofie en metafysica die stelt dat alle religies 

pogingen van een goddelijke macht zijn om de mensheid tot 

grotere perfectie te brengen. Daarom stelt de theosofie dat elke 

religie een deel van de waarheid in zich heeft. 

Theosofie gaat er niet vanuit dat kennis door openbaring komt, 

zelfs niet in de zin van een nieuwe en rechtstreekse onthulling 

door hogere, bovennatuurlijke, of althans bovenmenselijke wezens, maar alleen in de zin 

van een 'ontsluiering' van oude waarheden. Het beweegt zich zowel op het terrein van 

de wetenschap, de filosofie als de religie en beweert een synthese hiervan te zijn. 

Wilsvrijheid en vrijheid van keuze moet aan de basis liggen van elk streven naar 

wijsheid. De theosofie kent geen "verplicht te aanvaarden" leerstellingen. Zij kent 

überhaupt geen verplichtingen, anders dan die welke voortspruiten uit de eigen 

moraliteit. De theosofie gaat bijvoorbeeld uit van andere werkelijkheden - mentaal of 

astraal - dan de waarneembare stoffelijke werkelijkheid. De leer kent 'typisch 

theosofische' visies over begrippen als reïncarnatie, karma, hiërarchieën, evolutie en 

erfelijkheid.  

Binnen deze Satanische religie wordt er ook gehandeld over een 

soort messias.  De messias Maitreya verscheen al tal van keer 

aan de mensheid. Zo stelt men dat Maitreya reeds in het oude 

Atlantis leefde, dat hij verscheen als een Hierophant in het Oude 

Egypte, als de Hindu Krishna, als een hogepriester in het Oude 

Indië, en als Christus in Israël, tijdens de 3-jarige missie van 

Jezus. Dit zijn volgens de Theosofie allemaal één en dezelfde 

‘messias’. En Maitreya wordt binnenkort terug op de aarde 

verwacht als een grote wereldleraar. 

De concepten van een wereldleraar, een verborgen Spirituele 

Hiërarchie en van de Meesters van de Occulte Wijsheid, zoals beschreven in de 

Theosofische literatuur, blijven aanhangers hebben, vooral leden van de Theosofische 

Sociëteit, en in stijgende trend, aanhangers van de bijna-theosofische en niet-

theosofische New-Age. Maar zelfs binnen kringen van de VN heeft dit aanhangers. 
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De Nieuwe Wereld Orde 

 

De Nieuwe Wereld Orde (kortweg de NWO) is geen concept dat de in laatste jaren werd 

uitgevonden door een paar complotdenkers. Sinds lang bestaan er diverse duistere 

organisaties en sociëteiten waar de elite zich bezighoudt met Satanische aanbidding, 

wereldheerschappij en het oprichten van een wereldregering. 

Geheime sociëteiten en Satanische groepen 
 

De Illuminati 

 

De Illuminati is soort orde of geheime sociëteit die opgericht werd in 1776 door Adam 

Weishaupt. Illuminati is latijn voor ‘de verlichten’. Hij streefde voor de afschaffing van 

alle religies en alle staten (en pleitte dus bijgevolg toen al voor een één-wereldregering 

of een Nieuwe Wereld Orde). Weishaupt vervoegde in 1777 de Vrijmetselarij, waar hij 

probeerde om zijn standpunten te introduceren. De Illuminati heeft een dusdanige 

structuur dat lokaal opererende cellen (in aparte landen) zeer weinig afweten van 

elkaar. 

Nieuwe leden moeten in hun hand snijden en met hun bloed hun naam zetten in het 

‘Boek van de doden’, waarbij ze hun ziel verkopen aan de duivel. Zij kozen als symbool 

het alziend oog, bekend als ‘the eye of providence’, het oog van de voorzienigheid, 

omgeven door een lichtkrans, verwijzend naar de verlichting. Dit oog stelt het oog voor 

van hun god, Lucifer, of de duivel en staat boven op een piramide. 

De Illuminati is een zeer wijdverbreide satanische organisatie met een groot aantal 

leden die geïnfiltreerd zijn in alle lagen van de samenleving. Niet enkel de elite, maar 

bijvoorbeeld ook mensen uit Hollywood en artiesten uit de muziekindustrie. 

https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/allseeingeye11.jpg
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Hier maken artiesten Jay Z en Kayne West het teken van de Illuminati, de driehoek van 

het alziend oog van Lucifer. 

Er zijn leden die zich bekeerd hebben en Illuminati verlaten hebben, en dus getuigen 

over het bestaan en de werking ervan, zoals Doc Marquis. Een aantal mensen, zoals Mark 

Dice, voeren zelf ook onderzoek uit naar de werking en de invloed ervan in de 

hedendaagse samenleving. 

 

In 1995 werd een kaartspel uitgebracht: Illuminati, New World Order. 

 

 

Het meest opmerkelijke is dat ze toen kaarten uitgaven over gebeurtenissen die zich 

effectief een aantal jaar laten voltrokken, zoals de aanslagen op de WTC torens, de 

aanslagen op het Pentagon, … Dit kaartspel was m.a.w. een weergave van hun verborgen 

agenda. Al deze zogezegde aanslagen waren gecoördineerd van binnen uit, om de o.a. 

oorlog in Afghanistan en Irak te rechtvaardigen (Over ‘False Flag Attacks’ en Doel van de 

NWO, zie ook verder). 

In dat kaartspel van de Illuminati zijn ook kaarten voor bvb. de derde Wereldoorlog, 

populatiereductie, een plaag van demonen, en een messias. 

 

https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/jayzkanyewest.jpg
https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/jayzilluminatilarge.jpg
https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/t2ec16hhjhqe9nzeztf9brjynnp5bg60_35.jpg
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De Bohemian Club 

 

De Bohemian Club is een geheime sociëteit die elk jaar samenkomt in in de Bohemian 

Grove, in Senoma County, Californië, in de VS, voor het zomer vuurfestival. Deze 

organisatie bestaat al meer dan 120 jaar en is zeer populair bij de elite. Bekende leden 

die daar werden gezien zijn George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush, Ronald 

Reagan, Richard Nixon, Henry Kissinger,..   

Dit is eigenlijk een bijeenkomst die twee weken duurt, waarbij ze deelnemen aan 

allerhande Satanische rituelen, homoseksuele orgieën,… Het hoogtepunt is een soort 

offer of verbranden van een pop, ‘the cremation of Care’, waarbij deze wordt geofferd 

aan hun afgod Moloch, het grote standbeeld van een soort uil. Dit wordt uitgevoerd door 

een aantal leden die toortsen vasthouden en zwarte druïde-gewaden dragen.  

The New York Times meldde in 2004 dat de homo pornoster Chad Savage werd 

ingehuurd om te Bohemians te bedienen.  Alex Jones van Infowars kon in 2000 

infiltreren en enkele uren filmen. Hij maakte er een documentaire over: Dark Secrets – 

Inside the Bohemian Grove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/secrets.jpg
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De Bilderberg-groep 

 

 

 

 

 

De Bilderberg-groep is een geheime organisatie waarin de elite van over heel de wereld 

in samenkomt. Het gaat voornamelijk om hoofden van grote banken, staatshoofden en 

andere hoge personen. Zij komen elk jaar op een bepaalde locatie samen om hun agenda 

te bespreken. Toegang tot die locatie is dan volledig verboden. Alles wordt zwaar 

bewaakt en niemand, zelfs de pers niet, komt de details te weten van wat er besproken 

wordt. Alles gebeurt in het grootste geheim. Nog niet zo lang geleden werd het bestaan 

van deze groep zelfs gewoonweg ontkend en als onzin afgedaan.  

Deze groep kan men als de regerende elite beschouwen die de touwtjes in handen heeft 

over wat er gebeurt in de wereld. Zij waren ook het brein achter de Europese Unie en de 

Euro als munteenheid. Krantenknipsels over de geheime bijeenkomsten van de 

Bilderberg-groep: 

 

 

  

 

 

 

 

https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/bilderberg-1.jpg
https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/daily-mirror.jpeg
https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/bilderberg-2014-copenhagen-3.jpg
https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/bilderberg44687213.jpeg
https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/paper.jpg
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De Vrijmetselarij 

 

Dit is een geheime sociëteit met leden in alle lagen van de samenleving. Het is in elk land 

aanwezig onder de vorm van Grootloges.  Enkel de leden in de hoogste graden (de 33ste 

graad) weten wat er werkelijk gebeurt binnen de Vrijmetselarij. Daar worden allerhande 

duistere rituelen uitgevoerd en vereert men Satan. Men gebruikt geheime handgebaren 

en komt samen in Vrijmetselaarstempels. De Vrijmetselarij is mede het brein achter het 

moderniseren van de katholieke Kerk, door ze te infiltreren. Zij ziet alle religies als gelijk 

en legde de fundamenten voor de Nieuwe Wereldreligie. 

De vrijmetselarij speelt ook een belangrijke rol in het tot stand brengen van de NWO, en 

is eigenlijk verweven andere groepen zoals de Illuminati. 

Op 22 januari 1870 verkreeg Albert Pike, een eminent en zeer invloedrijk vrijmetselaar, 

het kader van het plan voor een Nieuwe Wereld Orde, met aan het hoofd de 

Antichrist.  Dit plan ontving hij van Satan zelf en omvat het uitvechten van drie 

wereldoorlogen.  

De Eerste Wereldoorlog was ontworpen om het tsaristische Rusland omver te werpen 

en het communisme te introduceren. De Tweede Wereldoorlog moest gestart worden 

door Groot-Brittannië en Duitsland om uiteindelijk Rusland te versterken als 

wereldmacht. Zoals we weten werden deze doelen behaald. De oorlog in Irak is ook een 

deel van dit plan om de macht over te nemen, en zal helpen om controle over 

wereldzaken te verschuiven naar de VN en uiteindelijk de NWO. 

De Derde Wereldoorlog wordt momenteel georkestreerd, en het uiteindelijke doel van 

deze oorlog is om de Nieuwe Wereld Orde in te leiden met de Antichrist als de heerser 

van de wereld. Deze plannen werden onthuld door een voormalig lid van de Illuminati.  

De Derde Wereldoorlog zou moeten een oorlog uitlokken tussen het Judaïsme 

(Jodendom) en de Islam en zal uiteindelijk naar de hele wereld uitbreiden. Hier wat 

Albert Pike zegt over WOIII: 

 “De Derde Wereldoorlog moet georkestreerd worden door voordeel te nemen bij de 

verschillen veroorzaakt door het agentschap van de Illuminati tussen de politieke Zionisten 

en de leiders van de Islamitische Wereld. De oorlog moet geleid worden op zo’n manier dat 

de Islam en de politieke Zionisten elkaar gelijktijdig vernietigen. Terwijl andere naties, nog 

https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/square-and-compasses-freemasonry-tupelo-masonic-lodge-no-318-fam-eric-lentz.jpg
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maar eens verdeeld over de kwestie, gedwongen worden om te vechten tot het punt van 

complete fysieke, morele, spirituele en economische uitputting… Dan zullen burgers, overal 

verplicht  om zichzelf te beschermen tegen de minderheden van revolutionairen in de 

wereld, de vernietigers van de beschaving uitroeien, en de massa, teleurgesteld met het 

christendom, zullen het ware licht ontvangen, door de universele manifestatie van 

de zuivere leer van Lucifer, dat finaal publiek zal worden gemaakt. “ 

Cutting Edge Ministries heeft verder interessante feiten gedocumenteerd, die 

geopenbaard werden door de Illuminati, betreffende WOIII.   

WOIII zal waarschijnlijk beginnen door het conflict in het Midden Oosten, het zal tevens 

een nucleaire confrontatie met Noord Korea inhouden, en de overname van Taiwan door 

China. Al wat we moeten doen is het nieuws bekijken, om te zien hoe dicht we zijn. 

Alhoewel er teveel details zijn om op in te gaan, is hetgeen de lezers moeten onthouden, 

dat Satan drie Wereldoorlogen heeft gepland om de Nieuwe Wereld Orde te stichten. Het 

ultieme doel van WOIII is om de Nieuwe Wereld Orde in te leiden met de Antichrist als 

de heerser van de wereld.  

Eens WOIII begint, zal de Antichrist op het toneel verschijnen binnen de 13 weken of 91 

dagen. Nadat hij ten tonele is verschenen zal hij een valse vrede creëren in de wereld en 

de Joden overtuigen dat hij de messias is. 

 

President John. F. Kennedy vermoord 

 

President John Kennedy gaf op 27 april 1961 een toespraak waarin hij de geheime 

Satanische groepen  die belust zijn op macht aan de kaak stelde en zei: “Het woord 

‘geheimhouding’ is weerzinwekkend in een vrije en open samenleving. Wij, als een volk zijn 

inherent en van oudsher  blootgesteld aan geheime sociëteiten, geheime eden, geheime 

handelingen,…” Hij werd kort daarop, op 22 november 1963 vermoord. De zogezegde 

dader werd opgepakt, maar kort daarop ook doodgeschoten. De dader van die moord 

overleed korte tijd later ook, zodat alles mooi toegedekt bleef. 

  

https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/john-f-kennedy.jpg
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De Georgia Guidestones: de leidraad voor de NWO 

 

Deze stenen tafels zijn granieten platen die staan op een heuvel in Elbert County, 

Georgia, VS. 

Er staat: laat deze gidsstenen zijn voor een tijdperk van reden. Deze 10 geboden kunnen 

beschouwd worden als de 10 geboden van Satan, en de leidraad voor de NWO. 

1. Hou de mensheid onder de 500 miljoen in eeuwige balans met de natuur 

2. Begeleid de reproductie op een wijze manier – verbeter diversiteit en 

fitheid/dienstbaarheid 

3. Verenig de mensheid met een levende nieuwe taal 

4. Regel passie-geloof-traditie en alle dingen met getemperde rede 

5. Bescherm mensen en naties met goede wetten en rechtvaardige 

rechtbanken 

6. Laat alle naties internationaal regeren, en externe disputen oplossen in een 

wereldrechtbank 

7. Vermijd kleinzielige wetten en onnuttige ambtenaren 

8. Balanceer persoonlijke rechten met sociale plichten 

9. Prijs waarheid-schoonheid-liefde-het zoeken naar harmonie met het 

oneindige 

10. Wees geen kanker op deze aarde – laat plaats voor de natuur 

  

https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/the-georgia-guidestones_photo_medium.jpg
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De 10 geboden van Satan staan in 8 verschillende talen gegraveerd in deze stenen tafels. 
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VN als fundament van de NWO 

 

Na het einde van WOII, werd in 1949 de Verenigde Naties opgericht.  Het is een 

wereldorgaan met als doel om de vrede in de wereld te bewaren en een nieuwe 

wereldoorlog te voorkomen. Er werd ook een militair orgaan opgericht, de NAVO. De 

VN kan men beschouwen als de voorloper, en zal uiteindelijk falen als blijkt dat er 

opnieuw een Wereldoorlog uitgebroken is. Dit zal de doorslag geven om de Nieuwe 

Wereld Orde te stichten. Lucis Trust, een organisatie binnen de VN zelf, houdt zich bezig 

met de komst van de nieuwe wereldleraar Maitreya (de Antichrist), die het sociale 

structuur zal reorganiseren en aan het hoofd zal staan van deze Nieuwe Wereld Orde  

 

Verband tussen Theosofie, Lucis Trust en VN 

 

 Lucis Trust is de uitgeverij die materiaal van 

de VN print en verspreidt. Het is een 

schrikwekkende indicatie van de New Age en 

heidense natuur van de Verenigde Naties. 

Lucis Trust werd gesticht in 1922 als “Lucifer Trust” door Alice Bailey als het 

publicatiebedrijf om de boeken van Bailey en Blavatsky en de Theosofische Sociëteit te 

drukken en te verspreiden.  

Bailey veranderde de naam in Lucis Trust, omdat Lucifer Trust de ware natuur van de 

New Age beweging te duidelijk weergaf (Lucifer = Satan, de duivel). Een snel bezoek aan 

een New Age boekwinkel zal duidelijk tonen dat veel hard-core New Age boeken 

gepubliceerd werden door Lucis Trust.  

Op een gegeven moment was het kantoor van Lucis Trust in New York, gelegen op het 

Verenigde Natiënplein 666, en het is lid van de Economische en Sociale Raad van de VN 

onder een interessant en goed ogende agenda, namelijk “World Goodwill”: Wereld 

Welwillendheid.  

https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/un-flag.png
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Alice Bailey suggereerde in een boek ‘Educatie voor een Nieuw Tijdperk’, dat in het 

nieuw tijdperk, Wereldburgerschap het doel van de verlichten zou moeten zijn, met een 

wereldfederatie en een wereld ‘brein’. Met andere woorden een Eén Wereld Regering, of 

een Nieuwe Wereld Orde.  De VN is lang één van de voorbodes geweest voor een Nieuwe 

Spiritualiteit en het bijeenbrengen van een Nieuwe Wereld Orde, gebaseerd op oude 

occulte en vrijmetselaarsprincipes.  

Zeven jaar na de geboorte van de VN, werd er een boek gepubliceerd door de theosofe 

en stichtster van Lucis Trust, Alice Bailey, die daarin vertelde dat: “ Bewijs van de groei 

van de menselijke intelligentie langs de vereiste wegen in voorbereiding van het nieuw 

tijdperk, kan gezien worden in de planning van verschillende naties en de inspanningen 

van de VN om een wereldplan te formuleren. Van in het begin van deze ontvouwingen, 

hebben drie occulte factoren de ontwikkeling van deze plannen begeleidt.” [Alice B. Bailey, 

Discipleship in the New Age (Lucis Press, 1955), Vol. II, p.35.]  

Alhoewel ze niet uitdrukkelijk de drie occulte factoren beschreef, onthulde ze aan haar 

studenten dat “Binnen de VN, de kiem en het zaad van een grote internationale en 

mediterende reflectieve groep is, een groep van denkende en geïnformeerde mannen en 

vrouwen in wiens handen de bestemming van de mensheid ligt.”  

 Lucis Trust startte dus een groep, genaamd “World Goodwill”, een officiële niet-

gouvernementele organisatie binnen de Verenigde Naties. Het doel van deze groep is 

“om samen te werken in de wereld voor de voorbereiding van de wederverschijning van 

de Christus.” 

 

 [One Earth, the magazine of the Findhorn Foundation, October/November 1986, Vol. 6, 

Issue 6, p.24.]  

William Jasper, de auteur van "A New World Religion" beschrijft de religie van de VN: 

“…een vreemde en duivelse convergentie van New Age mysticisme, pantheïsme, animisme, 

atheïsme, communisme, socialisme, Luciferaans occultisme, afvallig christendom, Islam, 

Taoïsme, Boeddhisme, en Hindoeïsme.” 
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Wat staat er op de website van Lucis Trust? 

 

Het terug verschijnen van de Christus  

Dit is een tijd van voorbereiding, niet enkel voor een nieuwe beschaving en cultuur in 

een Nieuwe Wereld Orde, maar ook voor de komst van een nieuw spirituele dispensatie. 

De mensheid is niet een niet-in-kaart gebrachte weg aan het volgen. Er is een goddelijk 

Plan in de Kosmos waar we deel van zijn. Op het einde van een tijdperk blijken 

menselijke bronnen en verwezenlijkte instellingen inadequaat te zijn om tegemoet te 

komen aan de problemen van de wereld. In deze tijd wordt er uitgekeken naar de advent 

van een Leraar, een spirituele leider of Avatar, en hij wordt ingeroepen door de massa’s 

van de mensheid in alle delen van de wereld. 

Vandaag wordt het herverschijnen van de Wereld Leraar, de Christus, verwacht door 

miljoenen, niet enkel door diegenen met het christelijk geloof, maar door diegenen van 

elk geloof die de Avatar onder andere namen verwacht – de Heer Maitreya, Krishna, 

Messias, Imam Mahdi en de Bodhisattva.  

Glamour en vervorming omgeven dit centraal feit van een goddelijk antwoord aan de 

menselijke nood. Het feit van de overgang in een nieuw tijdperk is belangrijk. 

Voorbereiding door mannen en vrouwen van welwillendheid is noodzakelijk om nieuwe 

waarden voor het leven, nieuwe standaarden voor gedrag en nieuwe houdingen van 

samenwerking en niet-gescheidenheid te introduceren die leiden tot correcte menselijke 

relaties en een wereld in vrede. De komende Wereldleraar zal hoofdzakelijk bezorgd 

zijn, niet met het resultaat van de verleden fouten en onkunde, maar met de 
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voorwaarden en noodzakelijkheden van een Nieuwe Wereld Orde en met de 

reorganisatie van het sociale structuur.  

World Goodwill verspreidt educatieve en informatieve literatuur over deze thema’s. Een 

wereldgebed, de Grote Aanroeping, wordt verspreid op een wereldwijde schaal in veel 

talen en dialecten. World Goodwill werkt ook samen in het organiseren van de jaarlijkse 

Wereld Aanroepingsdag, die bijzonder focust op het gebruik van de Grote Aanroeping 

wereldwijd.  

 

Crisis nodig om de NWO te stichten 

De elite heeft crisis en chaos nodig om hun Nieuwe Wereld Orde op te dwingen aan het 

volk. Men haalt de CO2 uitstoot en de klimaatopwarming door de mens aan als 

argument, de economische crisis die binnenkort gaat komen, het terrorisme dat zich 

verbreidt, en uiteindelijk de Derde Wereldoorlog die zal uitbreken. Er wordt op die 

manier een angstklimaat gecreëerd, waardoor het heel makkelijk wordt voor de elite om 

hun agenda door de strot van de bevolking te duwen. Henry Kissinger noemde de 

economische crisis in 2008 een goed startpunt om de NWO te stichten. 

CO2 uitstoot en de zogezegde ‘klimaatopwarming’ 

 

Men haalt allerhande rapporten en onderzoeken aan die aantonen dat het klimaat 

opwarmt door de schuld van de mens, en dat we allerlei inspanningen moeten doen om 

dat te stoppen, of er zullen rampen komen. CO2-taksen, schone lucht kopen in het 

buitenland, … men vindt allerhande ideeën uit, maar de zonde wordt gepromoot! Al 

Gore, één van de meest bekende voorstanders van deze theorie, zei zelf dat ‘global 

warming’ niet gaat over zorgvuldig en exact wetenschappelijk onderzoek, maar over 

publiek beleid. Alle mensen die de theorie over klimaat-opwarming door de mens 

steunen, zijn atheïsten. En atheïsten geloven in de evolutietheorie die zegt dat wij 

mensen slechts een kosmisch toeval zijn, die bijgevolg van weinig waarde is, dus mogen 

er mensen uitgeroeid worden om het klimaat te redden.  Elite-lid Bill Gates haalt steeds 

https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/climate-change.jpg
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de klimaatopwarming aan om zijn agenda van vaccins, ggo’s en dergelijke door te 

drukken om, zoals hij het zelf zei, de wereldpopulatie naar beneden te halen. Dit is één 

van de geboden van Satan op de Georgia Guidestones: “Wees geen kanker op deze aarde, 

laat plaats voor de natuur.”  

In 2010 nam de Amerikaanse topwetenschapper Harold Lewis 

ontslag aan de Universiteit van Californië nadat hij in een 

ontslagbrief toegaf dat ‘klimaatopwarming’ een grote oplichterij 

is, waar vooral veel geld mee gemoeid is.  

Hier volgt de brief aan de Amerikaanse Fysica Sociëteit, 

vrijgegeven door Professor Emeritus in de Fysica Hal Lewis van 

de Universiteit van Santa Barbara, Californië.  

 
Sent: Friday, 08 October 2010 17:19 Hal Lewis 
From: Hal Lewis, University of California, Santa Barbara 
To: Curtis G. Callan, Jr., Princeton University, President of the American Physical 
Society 
 
Beste Curt,  
 
Toen ik voor het eerst de Amerikaanse Sociëteit van de Fysica vervoegde, 67 jaar 

geleden, was het veel kleiner, veel braver en nog niet besmet met de geldstroom 

(een dreiging waartegen Dwight Eisenhower een halve eeuw geleden voor 

waarschuwde). 

Inderdaad, de keuze van fysica als een beroep was toen een garantie voor een 

leven van armoede en ontbering – het was Wereldoorlog II die dat allemaal 

veranderde. Het vooruitzicht van wereldse rijkdom dreef weinig fysici. Pas 35 

jaar geleden, toen ik de eerste APS studie van een omstreden 

sociaalwetenschappelijk probleem, De Reactor Veiligheidsstudie, alhoewel er een 

overvloed aan ijveraars was aan de buitenzijde, was er geen buitensporige druk 

op ons als fysici. We waren daarom in staat om wat ik geloof wat was en is: een 

eerlijke benadering van de situatie te genereren, in die tijd. We werden verder 

bijgestaan door een overzichtscomité bestaande uit Pief Panofsky, Vicki 

Weisskopf en Hans Bethe, allemaal uitzonderlijke fysici. Ik was trots op wat we 

deden in een geladen atmosfeer. Op het einde noteerde het comité in het rapport 

aan de President van de APS, de volledige onafhankelijkheid waarin we onze job 

uitoefenden, en suggereerde dat het rapport van twee zijden zou worden 

aangevallen. Welk een groter eerbetoon zou er kunnen geweest zijn?  

Hoe anders is het nu. De groten lopen niet langer rond op de aarde, en de 

geldstroom is de hoofdreden geworden voor veel fysica-onderzoek, de vitale 

ondersteuning van veel meer, en het voorziet de ondersteuning van onnoembare 

aantallen van professionele jobs. Voor redenen die spoedig zullen duidelijk 
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worden, is mijn vroegere trots, op het zijn van een lid van de APS voor al die 

jaren, een schaamte geworden, en ik ben gedwongen, met tegenzin, om u mijn 

ontslag van de Sociëteit aan te bieden.  

Het is natuurlijk die klimaatopwarming-oplichterij, met de (letterlijk) biljoenen 

dollars die het drijven, dat zoveel wetenschappers corrupt heeft gemaakt, en APS 

voor zich heeft gedragen als een ruwe golf. Het was de grootste en meest 

succesvolle pseudowetenschappelijke fraude die ik in mijn hele leven als fysicus 

heb gezien. Ieder die de minste twijfel heeft over dit, zou zichzelf moeten 

dwingen om de ClimateGate documenten te lezen, die alles blootleggen. 

(Montfords boek geeft de feiten zeer goed weer). Ik geloof niet dat een echte 

fysicus, noch wetenschapper die inhoud zonder afkeer kan lezen.  Het zou bijna 

maken dat afkeer een definitie wordt voor het woord wetenschapper.  

En wat heeft de APS, als een organisatie, gedaan in het zicht van deze uitdaging? 

Het heeft de corruptie geaccepteerd als de norm, en ermee verder gedaan… 

Ik voel de nood om één nota er aan toe te voegen, en dit is een vermoeden, omdat 

het altijd gevaarlijk is om de motieven van andere mensen te bespreken. Deze 

bekokstoving bij de APS HQ is zo bizar dat er niet een eenvoudige verklaring voor 

kan zijn. Sommigen hebben voorgehouden dat de fysici van vandaag niet zo slim 

zijn als ze waren, maar ik denk niet dat dit een probleem is. Ik denk dat het om 

het geld draait, net zoals Eisenhower ons een halve eeuw geleden voor 

waarschuwde.  Er zijn inderdaad biljoenen dollars mee gemoeid, om niets te 

zeggen over de roem en de glorie (en regelmatige reizen naar exotische eilanden) 

die gepaard gaan met het zijn van een lid van de club.  

 

Uit beelden van NASA blijkt ook dat het ijs op de noordpool weer toeneemt sinds 2012, 

maar daar wordt in alle talen over gezwegen.  
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De zogezegde “strijd tegen klimaatopwarming” zal één van de bepalende factoren zijn in 

de vorming van de NWO, zogezegd ‘om de mensheid te redden.’ 
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‘False Flag Attacks’ en de steun van en strijd tegen het terrorisme 

 

9/11 was een ‘inside job’ 

Het bewijs dat de aanslagen van 9/11 van binnen uit gecoördineerd waren is het meest 

duidelijk in het 3de gebouw, namelijk het zogenaamde ”building 7″ dat nabij de WTC 

torens volledig tegen de vlakte ging. Waarschijnlijk moest zich daar het vliegtuig inboren 

dat neergestort is in een veld. Er was dus munitie geplaatst in dat gebouw  (net zoals in 

de WTC torens overigens) om de instorting te versnellen nadat het vliegtuig 

zich erin boorde. Dat is niet gebeurd, maar de munitie ging toch af en liet het gebouw 

instorten.  Diverse wetenschappers geven aan dat op die dag dit gebouw door middel 

van gecontroleerde ontploffing met de grond gelijk werd gemaakt. Er werden restanten 

van zwaar explosief materiaal gevonden op de site. Ook het mooi recht en gecontroleerd 

instorten van de WTC torens is een bewijs dat de funderingen werden opgeblazen. Deze 

aanslagen werden voorzegd in het kaartspel van de Illuminati (zie hoger). Doel is dus 

om de agenda van de elite door te drukken. 

De agenda die samenhangt met deze aanslagen 

Men begon met de invasie in Afghanistan, zogezegd om het brein achter deze aanslagen, 

Bin Laden op te sporen. De werkelijke reden was om een VS-gezinde leider te installeren 

in dat land, en controle te verkrijgen over grondstoffen zoals olie.  In 2003 viel men Irak 

binnen, zogezegd omdat Saddam Hoessein massavernietigingswapens had. Men haalde 

één of ander vaag rapport aan dat als bewijs moest dienen. Echter, Hoessein was van 

plan om de dollar te verbannen als munteenheid om de olie mee verhandelen, en dat 

zinde de elite niet. Het werkelijke doel was dus weeral macht over dat gebied. Irak was 

een land in vrede. Toen Saddam Hoessein werd verjaagd, kregen allerhande 

extremistische groepen vrij spel. Aanslagen, terreur, oorlog en vernieling was het gevolg. 

Massavernietigingswapens werden nooit gevonden. 

In 2010 begon de “Arabische lente”. In Tunesië werd de president verjaagd. In Egypte 

idem. Kort daarop was het de beurt aan Libië. Kadhaffi was een leider die de controle 

http://rememberbuilding7.org/explosive-residues/
http://rememberbuilding7.org/explosive-residues/
https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/11-2001-attack-september-terrorism-terrorist-war1.jpg
https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/building7.gif
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over zijn land behield, ervoor zorgde dat de migrantenstroom naar Europa beperkt 

bleef, en terroristen zorgvuldig opsloot. Hij had echter plannen om een eigen Noord-

Afrikaanse munteenheid op te richten, gedekt met goud. Dit ging recht tegen de plannen 

in van de elite, die liefst iedereen als slaven ziet van hun op schulden gebaseerde 

bankensysteem. Vandaar ging men heel driest te werk en verleende het Westen actief 

steun aan de moslimrebellen. CIA leverde wapens, de NAVO deed luchtbombardementen 

op doelwitten van Kadhaffi en zijn leger. Uiteindelijk werd Kadhaffi verjaagd en 

vermoord. Dit gaf de aanleiding dat er een westers gezinde regering werd opgezet in dat 

land, met een westers bankensysteem. Echter, ook allerhande terroristen kwamen vrij 

uit de gevangenis en vervoegden zich met de rebellen. Zij vormen nu diverse 

extremistische groepen die terreur zaaien in het land. 

In 2011 was Syrië aan de beurt. “Dictator” president Assad moest van zijn troon, want 

ook hij is een doorn in de ogen van de elite. Assad beschermde de christenen in zijn land 

en liet toe dat ze vrij hun godsdienst beleefden en kerken bouwden. Allerhande 

moslimextremisten wilden Assad weg. Het westen leverde wapens en steun aan deze 

rebellen, maar viel niet actief aan vanwege de weerstand van Rusland. Zodus, werd 

ervoor gezorgd dat er een andere groep oprees waartegen moest gestreden worden. 

Deze groep is IS en ontstond in de zomer van 2013.  De Amerikanen besloten om die 

groep aan te vallen, en leveren steun aan de “gematigde” rebellen om tegen IS te strijden. 

Echter, het ware doel van heel die oorlog is nog altijd het verdrijven van Assad.  

Uiteindelijk wil men controle verkrijgen over die gebieden en alle anti-NWO politieke 

leiders uitschakelen. 

 

Financiële crisis 

 

Heel het westerse economische systeem is op schulden gebaseerd. Alle centrale banken 

worden beheerd door de Rockefellers en de Rothschilds, die weeral verbonden zijn met 

die illustere groepen die eerder werden genoemd. De schuldenberg van de VS bedraagt 

meer dan $18.000 miljard (!). Alle landen in het Westen hebben schulden. België 

bijvoorbeeld heeft een schuldenberg van bijna €400 miljard. Dit kan niet blijven duren. 

http://www.infowars.com/rothschilds-rockefellers-trillionaires-of-the-world/
https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/economic-collapse.jpg
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De economie is in 2008-2009 gedeeltelijk gecrasht, en is sindsdien niet gestopt met 

groeien, maar dit alles op een schuldenbasis.  

Toen Griekenland in juni 2015 dreigde failliet te gaan was het vooral Frankrijk die erop 

aandrong dat Griekenland in de Eurozone moest blijven, omdat een Grexit fatale 

gevolgen zou hebben gehad voor de Franse economie. Iedereen denkt nu dat Duitsland 

een veilige haven is op financieel gebied. Dat is natuurlijk niet zo. Er zijn aanwijzingen 

dat een grote financiële instorting in Duitsland nakend is en dat Deutsche bank weleens 

de volgende ‘Lehman Brothers’ kan zijn (een Amerikaanse bank die in 2008 failliet ging). 

In het derde kwartaal van 2015 leden ze een verlies van € 6,1 miljard. Op 4 februari 

2016 meldde de Engelse internetkrant Express dat de aandelen van Deutsche Bank weer 

4% gezakt zijn, ze zitten nu op een nooit geziene laagte. Vorige week zei Deutsche Bank 

dat het opnieuw zo’n € 6,8 miljard verloor in het 4de kwartaal van 2015. De cijfers 

worden steeds slechter. DB faalde ook in een opgelegde ‘stress test’ en 

kredietbeoordelaar S&P verlaagde in juni 2015 de rating naar BBB+  (wat zelfs lager is 

dan de rating van Lehman Brothers op het moment van hun faillisement). 

De FED en de Amerikaanse economie 

 

De FED (een private centrale bank in de VS) besliste op 16 december dat ze de interest 

rates van 0 naar 0,25% zullen verhogen, wat op zich niet significant is. De staatsschuld 

van de VS is zo gigantisch hoog (19.000 miljard $!) dat het land ineenstort als ze de 

interest op de leningen om die staatsschuld te financieren, significant laten stijgen 

(d.w.z. bvb. 1%). Heel de zeepbel die de FED gedurende de afgelopen 7 jaar heeft 

opgeblazen met ZIRP (Zero Interest Rate Policy) en het massaal drukken van geld (QE, 
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Quantitative Easing) hangt nu aan een zijden draadje. Vele experts waarschuwen dat we 

het einde naderen van het huidige economische tijdperk en dat de financiële “hel” zal 

losbarsten in de komende maanden. Verwacht wordt dat de FED de interest rates weer 

naar 0% zal brengen wegens een kwakkelende economie, en dat ze weer zullen 

beginnen met QE (geld drukken), waardoor de mensen zullen weten dat er iets grondig 

mis is met de economie en de markten het zullen begeven. 

De huidige economie is een grote zeepbel. Als de nieuwe crisis zich zal ontvouwen, zal 

de financiële crisis van 2008 daarbij in het niet verzinken.  

 

De Climax: de Derde Wereldoorlog 

 

Uiteindelijk zal de combinatie van de financiële crisis, de oorlogen in het Midden Oosten 

en andere opkomende oorlogen leiden tot een nieuwe Wereldoorlog. Iran en Israël 

zullen in oorlog zijn, alsook Rusland, Europa, de VS en China. Noord-Korea zal in oorlog 

zijn met Zuid-Korea. Overal zal er chaos heersen en er zullen helaas nucleaire wapens 

gebruikt worden. Deze oorlog zal niet lang duren, hoogstens enkele maanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/1-15-15-ww3c.jpg
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Doel van de NWO 

 

Doel  is om alle naties op te lossen in één supernatie met aan het hoofd één enkele 

wereldregering (world government). Dit zal uiteindelijk de NWO zijn zoals deze sinds 

het begin  gepland werd, met aan het hoofd de Antichrist. Daarom kan deze Wereld Orde 

pas tot stand komen als de Antichrist zich heeft publiek gemaakt als de vredestichter 

aan het eind van de derde Wereldoorlog. De vredebrenger, de Antichrist zal op die 

manier gezien worden als de Messias. De mensen zullen denken dat hij Jezus Christus is 

die teruggekomen is. Men zal alle vernoemde problemen aanwenden als argument om 

de NWO te stichten en men zal benadrukken dat dit noodzakelijk is voor het goed van 

allen. 

Opmars naar het Merkteken van het Beest 

 

Om iedereen in het gelid te houden komt er meer en meer controle: camera’s met 

gezichtsherkenning e.d., drones, vingerprintscanners, irisscanners. Mensen worden 

gecontroleerd  en in de gaten gehouden, men kan via de smartphone en smart-tv’s en 

dergelijke, mensen afluisteren en lokaliseren. Dit wordt allemaal als onschuldig 

afgedaan, zogezegd voor onze eigen veiligheid, maar de werkelijkheid is anders. 

https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/newworldorder-13.jpg
https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/14250552-fingerprint-scanner-security-concept.jpg
https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/the-fbis-nationwide-facial-recognition-system-ends-anonymity-as-we-know-it.jpg
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Uiteindelijk zal men de mensen ertoe brengen om het één 

wereld-merkteken te aanvaarden: de RFID chip die in de 

hand ingeplant zal worden. Dit is het merkteken van het 

Beest uit het boek Apocalyps, waarbij niemand nog iets zal 

kunnen kopen of verkopen als hij dat teken niet heeft. De 

mensen zullen als slaven van de Antichrist en de één-

wereldregering worden. Dissidenten zullen opgespoord 

en  gestraft worden. Echter de mensen die het beschermende Zegel van God hebben 

zullen niet aangeraakt worden (zie ook verder). 

 

Nieuwe Wereldmunt 

 

Het concept van een één-wereldmunt werd voor het eerst in 2009 geïntroduceerd. De 

Belgische Koninklijke Munt mocht enkele proefexemplaren slaan. Doel is om 

verschillende munteenheden, zoals de Euro, de Dollar en de Zwitserse Frank  te 

verenigen in één munteenheid: de Verenigde Wereldmunt, of de NWO-munt. Momenteel 

liggen de plannen stil.  

Waarschijnlijk zal men gebruik maken van de komende financiële crisis, waarbij de 

huidige munteenheden waardeloos zullen worden, om deze Wereldmunt in te voeren: 

“Alhoewel de initiële bedoeling is om de Verenigde Staten van America te verenigen met de 

Verenigde Staten van Europa, zal het ook openstaan voor andere landen. Het project is ook 

ontworpen als een antwoord op economische crisissen en angsten over de toekomst.” 

 

https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/nwo-currency.jpg
https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/screen-shot-2012-08-12-at-11_15_35-pm.png
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De Nieuwe Wereldreligie 

 

Het eindigt hierbij nog niet. De laatste ware paus kondigde op 11 februari 2013 zijn 

ontslag aan. Hij werd weggepest uit het Vaticaan door middel van allerlei laster-

campagnes. De huidige paus is niet de paus, maar de Valse Profeet, die met de Antichrist 

zal samenwerken om een één-wereldreligie te creëren onder het mom van vrede.  

Hij zal eerst de katholieke Kerk “hervormen”: allerlei soorten zonden vergoelijken en de 

sacramenten verdraaien. Vervolgens zal hij andere religies beginnen omarmen, alsook 

de atheïsten, om ze in een superkerk onder te brengen.  

De Tegenwoordigheid van Jezus in het Heilig Sacrament zal verdwenen zijn in die 

kerken, en dan zal de Antichrist zijn plaats innemen. Rome zal, zoals voorzegd in La 

Salette, het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist.   

Deze Nieuwe Wereldreligie zal geen hulde brengen aan God, maar aan Satan, en zal 

verstrengeld zijn met de NWO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eindtijdchristen.files.wordpress.com/2015/03/oneworldreligion.jpg
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Gods openbaringen over de Antichrist 

Als we het boek Apocalyps even buiten beschouwing laten, kunnen we stellen dat de 

vroegst bekende profetieën over de Antichrist komen uit de geschriften van Hildegard 

Van Bingen. Omstreeks halverwege de 12de eeuw ontving zij van God een visioen over de 

Antichrist en de eindtijd, welke zij neerpende in haar boek ‘Scivias’.  

In de uitleg van het visioen wordt het volgende beschreven: 

‘Zijn vader is Satan, maar die blijft onbekend totdat hij ontmaskerd wordt op de Jongste 

Dag. De moeder van de Antichrist werd bekend gemaakt als een ‘publieke’ vrouw, die als 

jong meisje in een afgelegen woestijn met duivelskunsten is opgevoed door zeer goddeloze 

mensen. Haar ouders wisten niet waar zij was en diegenen met wie zij samenleefde kenden 

haar niet. Zij had in het geheim gemeenschap met enkele mannen, maar de ‘oude slang’, die 

zich voordeed als een engel, bevruchtte haar. Zij wist zelf niet van welk zaad de zoon was 

die zij baarde. Zij leerde hem de duivelskunsten waarmee zij zelf was opgevoed. Toen deze 

‘Zoon van het Verderf’ volwassen geworden was, ging hij ten strijde tegen de kinderen van 

Ecclesia.  En zoals Lucifer aan het begin van de schepping riep: ‘Ik zal gelijk zijn aan de 

Allerhoogste!’, zo roept ook de Antichrist: ‘Ik ben de Verlosser van de wereld!’ Vele 

christenen zullen hem geloven en hem navolgen.  

 

Deze profetie komt exact overeen met wat de H. Maagd in 1846 in La Salette zei tegen de 

kinderen Maximim en Melanie: 

In die tijd zal de Antichrist geboren worden uit een onechte maagd, die gemeenschap zal 

hebben met de oude slang, de meester der onzuiverheid. […] Rome zal het geloof verliezen 

en de zetel worden van de Antichrist. De duivelen der lucht zullen met de Antichrist grote 

wonderen doen op aarde en in de lucht en de mensen zullen meer en meer ontaarden. […] 

Dit is de tijd, de afgrond opent zich. Ziehier de koning der duisternis. Hier is het Beest met 

zijn trawanten dat zich de redder der wereld noemt. Hij zal zich hoogmoedig in de luchten 

verheffen om tot aan de hemel te stijgen maar hij zal gewurgd worden door de adem van 

de aartsengel Michaël. 

 

Tussen 1909 en 1919 gaf God ook visioenen aan weeskinderen in de Adullam-

zendingspost in Yunnanfu in de Yunnan provincie van China. Zij werden opgetekend 

door A.H. Baker. 

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

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

godsdiensten verwachten. De kinderen zagen deze door de duivel bezetene, als een mooie 

sterke man, met de schoonheid en kracht van een jongeling. 
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Ook zagen zij het beeld dat deze godloochenaar, die de Antichrist zelf is, volgens de 

profetieën te zijner tijd zal oprichten als een voorwerp van aanbidding, het beeld dat 

spreken kan en de wereld verleidt. Ik vroeg de kinderen hoe zij wisten dat deze mooie 

sterke man de Antichrist was. Zij zeiden dat een leger van demonen hem overal volgde en 

zijn bevelen gehoorzaamde, op zijn woord voor hem uitgingen of achterbleven. 

Ook werd de Antichrist op een vlakte gezien, als een dier met zeven koppen. Opnieuw vroeg 

ik hoe zij wisten dat het de Antichrist was. De kinderen antwoordden dat de engelen het 

hen gezegd hadden. Ik wil hier nog even vertellen, dat wanneer de kinderen, evenals 

Johannes, "in de Geest waren" zij door middel van engelen openbaringen ontvingen. Op 

dezelfde wijze als Johannes spraken zij met de engelen en kregen van deze hemelse boden 

wonderlijke voorlichting, die zij zelf niet begrepen. Gedurende de tijd dat de "supermens" 

zijn God-verloochenend bewind voerde, hielden de heiligen stand en getuigden trouw, 

ondanks alle vervolgingen en gevaren. De kinderen zagen de twee getuigen in Jeruzalem. 

Zij zagen hoe de heiligen, evenals de getuigen, met een grote bovennatuurlijke kracht de 

macht der duisternis bestreden en weerstonden in deze vreselijke tijd, een tijd zoals er nog 

nooit op aarde is geweest en waarin Satan en al zijn engelen en demonen op de aarde 

losgelaten worden en hevig te keer gaan, omdat zij weten, dat zij slechts weinig tijd 

hebben. In deze periode kan niemand anders dan een oprecht, met de Geest vervulde 

heilige, ook maar één dag weerstand bieden aan een dergelijke satanische macht en zulke 

bovennatuurlijke wonderen en geopenbaarde tekenen. 

 

De mens met het getal 666 

Lezen we nu Apocalyps 13,15-17: 

Hem werd zelfs toegestaan levensadem te geven aan het beeld van het beest, zodat het 

begon te spreken. En het bewerkte dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, ter 

dood werden gebracht. En het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken en armen, 

vrijen en slaven, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; 

en niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest, of 

het getal van zijn naam, niet draagt. Nu komt het aan op scherpzinnigheid! Wie 

doorzicht heeft kan het getal van het beest berekenen. Het duidt een mens aan en het getal 

van die mens is 666. 

Het getal van de Antichrist zal dus 666 zijn. Vaak is geprobeerd om het getal toe te 

passen op o.a. keizer Nero, de Paus, of op bijvoorbeeld Hitler. Alleen leverden de 

getalswaarde van die namen niet 666 op.   

Wat is nu eigenlijk een getalswaarde?  Een eigenschap van de Hebreeuwse en de Griekse 

taal is dat elke letter daarvan ook een apart getal voorstelt. Elk woord in de bijbel heeft 

dus een getalswaarde. Zo is de getalswaarde 358 afgeleid van het woord Messias. Het 
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Hebreeuwse Massiach is opgebouwd uit de letters met de waarden 8 -10 - 300 - 40. Dit 

fenomeen is bekend als de gematria van een woord.  

Vele religies geven hun messias de naam Maitreya.  Als Maitreya naar het Hebreeuws en 

het Grieks wordt vertaald en de getalswaarden worden opgeteld dan bekomt men het 

getal 666.  

Maitreya in het Hebreeuws: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitreya in het Grieks:  
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Het Merkteken van het Beest 

De Antichrist zal dus ook een merkteken invoeren, het Merkteken van het Beest (al zal 

dat natuurlijk nooit zo genoemd worden) waar het nummer 666 in zal verwerkt worden 

en waarbij niemand iets kan kopen of verkopen als hij dat merkteken niet heeft.   

In ons huidige tijdperk mag het wel duidelijk zijn welk teken dit precies zal zijn. Slechts 

de huidige technologie maakt een merkteken, zoals beschreven door de Apostel 

Johannes, mogelijk. Dit teken zal een RFID chip zijn, die verbonden zal worden met een 

bankrekening, en die ingeplant zal worden in de hand. Het zal een betaalmiddel worden, 

want cash geld zal hoogstwaarschijnlijk na verloop van tijd verbannen worden 

(zogezegd om corruptie te bestrijden). Daarom dat niemand nog iets zal kunnen kopen 

zonder dat teken. Maar wie dat teken aanneemt toont daarbij ook zijn trouw aan de 

Antichrist en zal onder zijn kwaadaardige invloed komen. 

 

De Ierse zienster Maria Divine Mercy kreeg daarover volgende boodschappen van Jezus:  

 

Hij zal jullie onafhankelijkheid vernietigen en hij zal instrumentaal zijn bij het voeren naar 

het teken – het teken van het Beest. Jullie, Mijn kinderen, moeten sterk zijn. Aanvaard het 

teken niet want als jullie dat doen, zullen jullie onder zijn kwaadaardige, hypnotische 

invloed komen (25 november 2010). 

 

Aanvaard nooit het Merkteken, de chip van het Beest. Bid, bid opdat jullie huis de 

bijzondere zegen zal worden gegeven om jullie te beschermen tegen het leger dat zal 

proberen jullie uit jullie huis te zetten (18 juli 2011) 

 

Opeens zal aan allen gevraagd worden om het ene-wereldmerkteken van verbondenheid te 

aanvaarden. Een verenigde wereld waaraan alle mensen moeten deelnemen. Het zal jullie 

geld controleren, jullie toegang tot voedsel en hoe jullie leven. Voorschriften, veel 

voorschriften, zullen ertoe leiden dat jullie gevangenen worden. De sleutel van jullie cel, die 
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jullie onder hun controle houdt, zal het merkteken van het beest zijn. 666 zal 

geïntegreerd worden in een chip, met het nummer verborgen, waarbij jullie 

gedwongen zullen worden om deze te aanvaarden, evenals elke vaccinatie. Eenmaal 

ingeplant, zal dit niet enkel jullie geest en ziel vergiftigen maar ook jullie lichaam (6 juni 

2012). 

 

Grote rijkdom zal tot stand komen door diegenen die deel willen uitmaken van het rijk van 

de Antichrist. Ieder die trouw zweert aan hem, ook door religieuze ceremoniën, werk 

of handelsakkoorden, zal  een merkteken moeten aannemen. Zij die het merkteken 

aanvaarden, dat in de vorm zal zijn van een bankkaart met een speciale chip die in 

hun hand zal verankerd worden, zullen hun ziel aan hem verliezen (19 oktober 2013). 

 

God laat de zijnen niet in de steek  

God biedt bescherming aan Zijn getrouwen. Hij geeft ons het Zegel van Bescherming, 

door het kruistochtgebed 33. Wie dat gebed bidt en het ophangt in zijn huis zal door God 

beschermt worden, niet enkel tegen het leger van de Nieuwe Wereld Orde en het 

Merkteken van de Antichrist, maar ook tegen de rampen die de wereld zullen treffen 

tijdens de Kastijding. Dit Zegel werd voorzegd in het Boek Apocalyps. 
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Appendix 

Boodschappen van God door de eindtijdprofeet Maria Divine Mercy, welke specifiek 

verband houden met de Antichrist 

Wereldmacht, de Antichrist en het teken van het Beest 

 
Maandag 15 november 2010   11.00u 

 

Je beseft nu de waarheid en aanvaardt Mijn boodschap voor wat het is. Schrijf dit, Mijn 

dochter. De snelheid waarmee de profetieën zich ontvouwen, zal duidelijk door iedereen 

te zien zijn. Kijk naar de veranderingen die zichtbaar zullen worden met Mijn Kerk als 

één van de eerste tekenen. Dit is als de Bedrieger Mijn apostelen zal weglokken. 

 

Het tweede teken zal gezien worden doordat velen van jullie niet langer de controle 

zullen hebben over jullie eigen land. Dit omvat alle materiële en militaire controle. Mijn 

kinderen, hun leidsmannen en al degenen die verantwoordelijk zijn voor de zorg van 

hun volk, zullen alle controle verliezen. Ze zullen zijn zoals een schip zonder roer. Dit 

schip, waar zij bevel over voeren, zal stuurloos worden en zij zullen vergaan.  

 

Mijn kinderen, jullie moeten nu ingespannen bidden om de greep, die deze boosaardige 

groeperingen van mensen op jullie zullen uitoefenen, te doen verslappen. Zij behoren 

niet tot Gods Koninkrijk. En door de listige misleiding van hun uiterlijk zullen jullie niet 

beseffen dat dit een krachtige macht is welke erover waakt om zichzelf niet kenbaar te 

maken. 

 

Jullie, Mijn kinderen, zullen niets wijzer geworden zijn. Jullie zullen denken dat jullie in 

harde tijden leven maar deze façade is ontworpen om jullie dat te laten denken. Richt 

jullie nu op, Mijn kinderen! 

 

Het teken van het Beest 

 

Aanvaard het merkteken niet! Als meer van jullie het niet aanvaarden, zijn jullie sterker 

in aantal. Dit merkteken – het teken van het Beest – zal jullie ondergang zijn. Het is 

niet wat het lijkt. Door toe te stemmen, zullen jullie verder en verder verwijderd 

worden. 

 

Pas op voor het plan, aangedreven door de Bedrieger, om alle tekenen van Mijn Eeuwige 

Vader en de onderrichtingen van de Schrift te verwijderen uit jullie leven. Jullie zullen 

dit zien in scholen, universiteiten, ziekenhuizen en in de grondwet van jullie landen. De 

grootste gruwel, welke Mij hevige pijn veroorzaakt, is de afschaffing van de 

onderrichtingen van de Schrift aan degenen die hun aanbidding voor Mij, hun Goddelijke 



 
39 

 

Verlosser, in de praktijk brengen. Zeer spoedig zullen jullie zien dat Mijn woord en de 

onderrichting van de waarheid afgeschaft en strafbaar zal worden. 

 

Jullie, Mijn zeer geliefde kinderen, zullen in hoge mate in Mijn naam lijden. Deze kwade 

machten zijn hiervoor verantwoordelijk. Ze worden geleid door Satan. Jullie zullen hen 

overal vinden en vooral tussen deze gezagdragers van wie jullie afhangen om te 

overleven. Kinderen, wees niet bang voor jezelf! Integendeel, wees bang voor deze arme, 

misleide zielen die zo besmet zijn door de verleider dat zij het moeilijk vinden om zich 

terug te trekken. Zodanig is de greep die hen vasthoudt. Deze mensen zijn niet te 

vertrouwen. Wees voorzichtig hoe jullie met hen communiceren. Ze zullen jullie zodanig 

in een tang houden aangezien zij over alles zullen heersen. Jullie zullen het moeilijk 

vinden om tegen hen te strijden daar zij zelfs de controle zullen hebben over jullie bank, 

jullie bezittingen, jullie belastingen en het voedsel dat jullie nodig hebben om te 

overleven. 

Maar dit zal niet lang duren want hun dagen zijn geteld. Als zij willen doorgaan met hun 

slaafsheid aan het kwade zullen zij zich in een afgrond storten met zulke 

verschrikkingen dat het beschrijven van hun lot te angstaanjagend en zo beangstigend 

zou zijn. De mensen zouden steendood vallen als zij maar één minuut van de kwelling 

die zij zullen ondergaan, zouden ontwaren. 

 

De strijd staat op het punt te beginnen en zich te ontvouwen wanneer de hand van Mijn 

Eeuwige Vader in allerijl zal neervallen, als straf voor hun zonden, waarvan men op deze 

aarde getuige zal zijn. De zonden waar Ik voor gestorven ben. Iemand die getuigt voor of 

samenspant met dit onheilspellende maar goed georganiseerde leger van vernietiging, is 

geen kind van God. Dit verdorven leger, doordrongen van demonen uit de diepten van 

de hel, voert daden uit van zodanig kwaadaardige omvang dat onschuldige mensen deze 

onmogelijk kunnen doorgronden. 

Ik wil jullie geen schrik aanjagen, Mijn kinderen, maar de waarheid voor wat het is, zal 

na verloop van tijd ontdekt worden. Richt jullie nu op, Mijn kinderen! Bestrijd de 

krachten van het kwaad voordat zij jullie verpletteren. Wees op jullie hoede voor de 

wereldwijde voorschriften in welke gedaante, grootte, vorm of code dan ook. Kijk 

aandachtig naar jullie leidsmannen en naar degenen die jullie dagelijkse 

toegankelijkheid tot geld, dat jullie zal voeden en in leven houden, controleren. Jullie 

moeten nu een voorraad voedsel opslaan.  

 

Jullie hebben deze boodschap, die als het ware Mijn leer weerspiegelt, niet aanvaard 

maar aanhoor Mij nu. Deze profetieën zijn aangekondigd. Mijn kinderen moeten 

aandachtig luisteren. De geest van de duisternis neemt toe en jullie, Mijn volgelingen, 

moeten sterk blijven. Houd jullie geloof in Mij levend door het gebed. Elk van Mijn 

volgelingen moet elke dag het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid opzeggen. Het 

zal de zielen sterken en hen helpen om genade te vinden op het moment van de dood. 

Mijn kinderen, laat a.u.b. Mijn boodschap jullie geen angst aanjagen. Mijn volgelingen 

hebben een taak te volbrengen voor Mij. Laat Me dit zeggen. Denk eraan dat jullie 
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vervuld zullen worden door de Heilige Geest zodra jullie Mijn woord aanvaard hebben. 

Vrees niet want jullie zijn uitverkoren. Jullie, Mijn leger van volgelingen, zullen de 

nederlaag van de Kwade veroorzaken. Om dit te bewerkstelligen, moeten jullie bidden. 

 

Ik kom met een boodschap van ware liefde. Beseffen jullie niet dat jullie het Paradijs 

zullen ervaren als de Hemel en de aarde zich samenvoegen? Er valt niets te vrezen want 

jullie, Mijn volgelingen, zullen met lichaam, ziel en geest verheven worden tot het Rijk 

van de goddelijke Hiërarchie. Jullie zullen jullie geliefden zien. Deze geliefden die genade 

gevonden hebben bij Mijn Eeuwige Vader. 

 

Doe wat Ik zeg! Bid, praat met Mij, houd van Mij, vertrouw op Mij! In ruil hiervoor zal Ik 

jullie sterkte geven. Bid voor bescherming, door het opzeggen van de meest heilige 

Rozenkrans, aan jullie gegeven met de zegeningen van Mijn geliefde Moeder. Dit gebed 

moet enerzijds opgezegd worden om te helpen om jullie te beschermen tegen de Kwade. 

Anderzijds moeten jullie vragen om bescherming voor deze mensen met wie jullie in 

contact komen zodat zij jullie niet kunnen bezoedelen of het geloof verdrijven dat jullie 

voor Mij in jullie hart hebben. 

 

Bid voor Mijn zieners en profeten zodat zij beschermd worden. Bid voor Mijn geliefde 

gewijde bedienaars. Voor deze heilige, toegewijde dienaars door Mij gezonden om jullie 

te begeleiden. Zij, juist zoals Mijn volgelingen, lijden onder de kwellingen van de Kwade. 

Hij zal nooit stoppen met te proberen jullie blind te maken voor de waarheid en zal elke 

smerige tactiek gebruiken om jullie ervan te overtuigen dat jullie geloof vals is. Hij, de 

Bedrieger zal logica en redenering gebruiken, op een zachte, vriendelijke manier 

verwoord, om jullie ervan te overtuigen dat hij hoop in jullie leven brengt. Hij zal, door 

de Antichrist, zich inspannen om jullie te doen geloven dat hij de uitverkorene is. 

 

De Antichrist 

 

Veel van Mijn volgelingen zullen ten prooi vallen aan dit verachtelijk bedrog. 

Wees op jullie hoede! Hij zal gezien worden als de boodschapper van liefde, vrede 

en eendracht in de wereld. De mensen zullen op hun knieën vallen en hem aanbidden. 

Hij zal jullie zijn macht tonen en jullie zullen geloven dat het van goddelijke oorsprong is. 

Maar dit is niet zo. Hij zal jullie onderrichten op een manier die soms vreemd zal lijken. 

Ware gelovigen zullen weten dat hij niet van het Licht is. Zijn opschepperige, 

hoogdravende houding zal verborgen worden achter louter kwaad. Hij zal pronken en 

zal tentoonspreiden wat lijkt op echt medelijden en liefde voor iedereen. Achter 

deze façade is hij echter vol haat voor jullie, Mijn geliefde kinderen. Hij lacht achter 

gesloten deuren. 

 

Mijn kinderen, hij zal jullie verschrikkelijk in de war brengen. Hij zal machtig, 

zelfverzekerd, humoristisch, zorgzaam, liefhebbend lijken en zal gezien worden 
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als een redder. Zijn knappe gezicht zal iedereen aantrekken maar hij zal snel 

veranderen. 

 

Hij zal grote schade aanrichten en zal velen vermoorden. Zijn terreurdaden zullen voor 

iedereen duidelijk te zien zijn. Hij zal jullie onafhankelijkheid vernietigen en hij zal 

instrumentaal zijn bij het voeren naar het teken – het teken van het Beest. Jullie, Mijn 

kinderen, moeten sterk zijn. Aanvaard het teken niet want als jullie dat doen, zullen 

jullie onder zijn kwaadaardige, hypnotische invloed komen. Velen zullen sterven door 

hun geloof in Mij. Vrees niet, want als jullie lijden voor Mij, in Mij en met Mij zijn jullie 

uitverkoren. Bid, bid om niet onderworpen te worden aan zijn schrikbewind. Strijd en 

kom op voor Mij 

 

Laat de Antichrist, door heel zijn overtuigende charme, niet zegevieren over jullie 

zielen. Laat Me jullie vasthouden in Mijn armen, jullie koesteren door Mijn goddelijke 

genade om jullie de sterkte te geven om te strijden voor de waarheid. Mijn liefde voor 

jullie zal nooit vergaan. Jullie mogen nooit deze weg kiezen of ook jullie zullen verloren 

zijn voor Mij. Het zal zwaar worden maar er zal op zeer veel manieren hulp gegeven 

worden aan Mijn kinderen om jullie lijden te verzachten. Ga nu heen en bid tot Mijn 

Goddelijke Barmhartigheid en maak jullie klaar voor de beslissende strijd. 

 

Jezus Christus, Koning van Mijn volk 

 

Verlosser en Rechtvaardige Rechter. 

 

De Eeuwige Vader zal de Nieuwe Wereld Orde tegenhouden 

voor de laatste vervolging van Zijn kinderen 
 

Vrijdag 8 juli 2011, 15.30 u. 

 

Mijn zeer geliefde dochter, Ik besef dat dit werk zijn tol aan het eisen is bij jou en dat jij 

nog een weekje moet rusten, maar luister naar wat Ik je te zeggen heb. Zeg Mijn 

kinderen nu wakker te worden en de onrust in de wereld te zien nu de financiële crisis 

overvloedig aanwezig is. Zeg hun dat terwijl de hebzucht van mensen voor een deel 

verantwoordelijk was voor hun vallen in de diepte, dat de bankcrisis vrijwillig 

gepland was door de Eén Wereld Orde.  Velen die deze boodschap lezen zullen lachen 

en dit feit in vraag stellen, maar zij moeten ook weten dat tenzij zij opstaan en hun 

rechten verdedigen, zij zullen gedwongen worden om het Merkteken van het Beest te 

aanvaarden om toegang te hebben tot hun geld.  

 

Een Nieuwe Wereld Munt zal aangeboden worden aan een ongelovige wereld 
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Een Nieuwe Ene Wereldmunt die zal aangeboden worden aan een ongelovige 

gemeenschap is ontworpen om jullie te controleren. Eens dat gebeurt zullen zij 

proberen om jullie te beroven van voedsel. Tenzij Mijn kinderen deze realiteit 

aanvaarden zullen zij machteloos zijn wanneer zij onder de controle staan van een 

Nieuwe Wereld Orde geleid door Vrijmetselaarsmachten. Mijn kinderen, bereid 

jullie nu voor want al zal De Waarschuwing miljoenen bekeren, zelfs diegenen die trouw 

zijn aan de Ene Wereld Orde, het zal niet voldoende zijn om die boosaardige slaven van 

Satan en de Antichrist te stoppen. Met de controle over jullie geld zullen jullie het 

zwaar hebben om jullie recht op eigendom, voedsel en gezondheid te verdedigen, 

de drie zaken waarvoor zij verantwoordelijke zullen zijn als jullie nu niet beginnen jullie 

tegenstand luid te laten horen. Stop jullie leiders op hun wegen. Laat niet toe dat ze jullie 

intimideren. Indien er voldoende van jullie alert zijn voor dit boosaardig monsterlijk 

plan, dan kunnen jullie anderen verwittigen.  

 

Plan nu jullie voedselvoorraden 

Plan nu jullie voedselvoorraden. Teel en koop zaden die jullie in leven zullen houden. 

Koop zilveren munten of goud zodat jullie kunnen kopen wat noodzakelijk is. En het 

allerbelangrijkste: zoek locaties waar jullie elkaar kunnen in groep kunnen ontmoeten 

om het Heilig Misoffer op te dragen. Want na verloop van tijd zullen jullie kerken 

worden platgebrand.  

 

Satans toegewijde volgelingen zijn als mieren, zij vermenigvuldigen zich met 

duizenden 

Aanvaard nooit het Merkteken, de chip van het Beest. Bid, bid opdat jullie huis de 

bijzondere zegen zal worden gegeven om jullie te beschermen tegen het leger dat zal 

proberen jullie uit jullie huis te zetten. Satans toegewijde volgelingen zijn als mieren. Zij 

vermenigvuldigen zich met duizenden per uur. Jullie, Mijn kinderen, moeten nu bidden 

en deze reeksen van gruweldaden bestrijden die gepland zijn door de Nieuwe 

Wereld Orde die watertandt met het vooruitzicht de wereld in haar macht te hebben. 

Zorg ervoor gewijde kaarsen in huis te hebben. Leg nu een voorraad aan want zij zullen 

jullie in het licht van de bescherming houden. Indien jullie geen slaaf willen worden van 

deze afschuwelijke doctrine, dan moeten jullie nu  plannen.  

Koop gasfornuizen, dekens, gedroogde voedingswaren en conserven, 

waterzuiveringstabletten, kaarsen samen met religieuze afbeeldingen die jullie zullen 

staande houden tijdens de Grote Kastijding die zal volgen op de Waarschuwing. Gebeden 

zijn de impact van de Grote Kastijding reeds aan het verzwakken maar, Mijn kinderen, 

jullie moeten ten allen tijde alert zijn. Door behoedzaam te zijn in jullie voorbereidingen 

zullen jullie in staat zijn het grote bombardement dat georkestreerd wordt te overleven 

dat erger zal zijn dan wat de Joden overkwam onder het rijk van Satans leerling 

Hitler. Behartig deze waarschuwing rustig. Want door vooraf alles voor te bereiden 

zullen jullie jezelf de vernedering besparen die gepland wordt door de Nieuwe 

Wereld Orde. Aan hen die betrokken zijn bij de Nieuwe Wereld Orde, luister naar Mij. 
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Heb berouw. Neem De Waarschuwing ter harte voor wat zij jullie aanbiedt - een kans 

om Satan en de vlammen van de Hel de rug toe te keren. 

 

Raad voor de Dienaren van de Kerk 

Gewijde Dienaren, dit is waarover Ik jullie moet inlichten. Vestig jullie ogen op Mij en bid 

tot de Heilige Geest om waakzaam te blijven zodat jullie de Valse Profeet mogen 

herkennen van zodra hij in jullie midden verschijnt. Dan moeten jullie in groepen 

samenkomen om er zeker van te zijn dat  Mijn kinderen in de mogelijkheid zullen zijn 

om de allerheiligste Eucharistie te ontvangen tijdens de vervolging.  

De hand van Mijn Vader staat klaar om met grote kracht neer te vallen op die gemene,  

arrogante bankleiders, Westerse en Oosters machten die in het geheim plannen hoe ze 

beogen om jullie allemaal te controleren. Mijn Eeuwige Vader zal alles in hun kielzog 

vernietigen om hen tegen te houden van de uiteindelijke vervolging die zij plannen 

tegen Zijn kinderen. Hij zal het niet dulden. Onthoud kinderen, God, de Eeuwige Vader, 

wil jullie allen beschermen. Zijn geduld is eindelijk opgeraakt. Tot de allerlaatste 

minuut, zal Hij diegenen aanvaarden die zich tot Hem keren voor vergeving. Maar nu 

moet Hij die boosaardige regimes stoppen voor de horror die zij aan de rest van Zijn 

schepping toebrengen.  

Het is uit liefde voor Zijn kinderen dat Hij dit doet. Aan diegenen die zeggen dat God, de 

Vader, niet kwaad kan zijn want Hij bemint ons allen, weet dit. Ja, Hij is kwaad en zijn 

toorn is gerechtvaardigd omwille van de boosaardige onrechtvaardigheid die 

doorgedrongen is in zijn dierbare familie.  Nogmaals zal Hij al Zijn kinderen bijeen 

brengen om eindelijk in vrede te leven voor alle eeuwigheid.  

Onthoud kinderen, zie de tekens rondom jullie, de veelheid van oorlogen, gebrek aan 

geld, gebrek aan eten, gebrek aan gezondheidszorg en aanvaardt dat dit het werk is van 

de Duivel. Het is niet het werk van God de Eeuwige Vader. Hij zal dat gedrag niet langer 

accepteren. Wees dankbaar. Hij onderneemt actie want indien Hij dat niet zou doen zou 

zijn Schepping vernietigd worden. En dat zal Hij niet laten gebeuren.  

 

Jullie geliefde Jezus 

 

Redder van de Mensheid 

Verlosser van de Wereld 
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De Antichrist was het brein achter de bankineenstorting 
 

Donderdag 06 oktober 2011 22.45 uur 

 

Mijn innig geliefde dochter, bid veel omdat de Antichrist klaar staat om uit zijn 

schuilhoek te komen en zal trachten Mijn kinderen te verslinden. Zijn sluw 

plan  verbergt zich achter een knappe charmante en welbespraakte buitenkant, 

maar wanneer Mijn kinderen in zijn ogen kijken, zullen zij duisternis zien, want 

hij heeft geen ziel. Hij is niet geschapen door de hand van God de Vader. 

 

Mijn kinderen, bid nu allen om hem te doen ophouden met het vernietigen van degenen 

die hij controleert vanuit de Nieuwe Wereld Orde. Gebed kan veel van zijn 

voorgenomen ziekelijke plannen tegen de mensheid afremmen. Helaas zullen velen door 

hem misleid worden. Nooit eerder heb Ik Mijn kinderen opgeroepen tot zoveel gebed, 

omdat zonder uw gebeden de plannen die hij uitstippelt zullen vervuld worden zoals 

voorspeld in het boek Openbaring. 

Zijn aanwezigheid op aarde wordt gevoeld over heel de wereld, maar zijn daden zijn 

voor het oog verborgen. Hij is als een rots die, wanneer in het water gegooid, kleine 

golven veroorzaken die mijlen ver kunnen reizen. Hij wil jullie vernietigen, want jullie 

zijn Mijn kinderen. Mijn kinderen, die zijn stappen slaafs volgen, zijn verblind. De 

geheime wreedheden begaan door deze mensen zorgen voor veel verdriet in de Hemel.  

Kinderen, Ik moet jullie vragen te bidden tot de heilige Aartsengel Michaël dat hij Satan 

tijdens deze turbulente tijden bestraft. De Antichrist beweegt zich snel en zijn invloed 

groeit om het wereldwijde complot te realiseren jullie munt overal te brengen tot één 

munteenheid.  

Jullie bankineenstorting was opzettelijk door de Antichrist uitgelokt zodat 

wanneer jullie landen hulp nodig hebben, hij en zijn slechte volgelingen hun hulp 

kunnen aanbieden om jullie landen te redden. Word wakker jullie allen en zie wat er 

werkelijk gebeurt onder jullie ogen. Hij wacht om toe te slaan, maar jullie gebeden 

kunnen zijn handelingen beperken en hem tegenhouden op zijn weg. Zijn onreine 

handen staan klaar om jullie te vatten in een greep waaruit jullie zich slechts moeilijk 

kunt bevrijden. 

 

Vergeet niet, kinderen, dat de resterende tijd van de Satan op aarde kort is. De Antichrist 

is gestuurd om zielen te stelen van Mijn Vader. Deze zielen komen van Mijn Vader, God 

de Schepper van alle dingen. De belofte van de Antichrist over een eeuwig 

universum is onzin. Veel zielen worden nu verleid door deze nieuwe en sinistere 

doctrine. Ik kijk en zie hoe ze vallen in het bedrieglijke hol van de duisternis en ik ween 

bittere tranen. Zodra deze zielen het pad van het bedrog volgen, zijn ze besmet. 

Hun houding ten opzichte van anderen, inbegrepen hun eigen familie, verandert 

wanneer hun hart koud wordt. De macht van de Satan is sterk, maar God de Vader zal 

ingrijpen en zijn aanhangers op aarde streng straffen. De Waarschuwing is hun laatste 
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kans om zich af te wenden van de Antichrist. Bid dat Mijn licht iedere ziel zal 

doordringen tijdens de Waarschuwing zodat vooral verloren zielen gered kunnen 

worden uit deze vreselijke duisternis. 

 

Jullie geliefde Jezus Christus 

 

 

De Antichrist, die achter de schermen klaar staat, zal zich 

spoedig aan de wereld vertonen. 
 
Donderdag 19 januari 2012   20.30u 

 

Mijn zeer geliefde dochter, verhef je nu met kracht om Mijn allerheiligste woord verder 

te verkondigen. Aan diegenen die luisteren en geloven in Mijn allerheiligste woord : 

grote genaden kunnen bekomen worden door het bidden van Mijn kruistochtgebeden. 

Het vagevuur op aarde, dat spoedig zal worden ervaren door de zielen die na de 

Waarschuwing oprecht berouw tonen over hun zonden, zal zwaar zijn. 

Deze boetedoening is belangrijk, kinderen. Vecht er niet tegen ! Aanvaard het ! Diegenen 

die in Mij geloven, moeten nu luisteren. Jullie zullen in aantal toenemen nadat Mijn 

grootse barmhartigheid aan de wereld getoond wordt en jullie stemmen zullen 

weerklinken vanuit de woestijn. Door jullie sterkte en vechtlust zal Mijn Kerk in staat 

zijn om de vervolging te overleven. Jullie, kinderen, hebben niets te vrezen wanneer 

jullie nederig aan Mijn zijde lopen. 

Jullie nederige gehoorzaamheid is onontbeerlijk opdat jullie de genaden gegeven 

worden om sterk te blijven, om jullie zenuwen in bedwang te houden en om in Mijn 

strijdmacht te vechten tegen de Antichrist. Hij, Mijn kinderen, staat klaar achter de 

schermen maar zal spoedig voor de wereld opduiken. Hij kent geen schaamte en zal zich 

beroemen op zijn humanitaire inspanningen. Velen zullen vallen voor zijn charmes 

terwijl hij een beroep zal doen op hun goedhartigheid. 

Hier is het kruistochtgebed (20) om te helpen beletten dat de Antichrist Mijn kinderen 

vernietigt. 

 

O, God de Vader, in naam van Uw dierbare Zoon roep ik U aan om de Antichrist te 

verhinderen de zielen van Uw kinderen in de val te lokken. 

Ik smeek U, Almachtige Vader, om hem te beletten Uw kinderen terreur op te 

leggen. 

Ik smeek U om hem te beletten Uw Schepping te bezoedelen en Ik vraag U om U 

te ontfermen over deze arme zielen die tegenover hem machteloos zullen staan. 

Luister naar mijn gebed, lieve Vader, en behoed al Uw kinderen voor dit 

verschrikkelijk kwaad. 

 

Jullie geliefde Jezus Christus 
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Zeer spoedig zal er een man komen die zal belijden Mij te zijn 

 
Woensdag 8 februari 2012   20.45u 

 

Mijn zeer geliefde dochter, het zal nu niet lang meer duren voordat alle aangekondigde 

profetieën ontsluierd zullen worden voor de ogen van een ongelovige wereld. 

 

Zelfs die onzuivere zielen die Mij, hun goddelijke Redder, en Mijn Eeuwige Vader links 

laten liggen, zal het niet ontgaan. Zij zullen zich afvragen waarom dit gebeurt en zij 

zullen voor het eerst eindelijk beseffen dat ze hun lot niet in eigen handen hebben. In 

plaats van al hun ondoordachte geloofsovertuigingen en hun vermeende recht op 

persoonlijke verrijking zullen zij spoedig de waarheid beseffen. Mijn dochter, de te 

volgen weg is te bidden dat deze zielen, die evenwel de weg naar Mij verloren zijn, de 

bekoorlijkheid van de Antichrist en de Valse Profeet niet nalopen.  

Zeer spoedig zal er een man komen die zal belijden Mij te zijn. Maar dat kan natuurlijk 

niet. Ik zal pas helemaal op het einde komen. Maar hij zal alle deugden tentoonspreiden 

wat de arme zielen zal misleiden om te geloven dat Ik het ben. Hij zal wonderen 

verrichten, grote vredesacties volbrengen, humanitaire daden stellen en in het openbaar 

genegenheid tonen. Hij zal verafgood worden en zijn krachten zullen afkomstig zijn van 

Satan, de koning der duisternis. 

Hij zal zo overtuigend zijn dat, wanneer hij tekenen tentoonspreidt die in verband 

gebracht worden met grote heiligen, veel van Mijn gewijde dienaren in nederigheid aan 

zijn voeten zullen neervallen. 

 

Mijn woord – gegeven aan jou, de ware eindtijdprofeet – zal verworpen worden en 

afgedaan als ketterij. Mijn dochter, Ik geef je nu waarschuwingen bij de vleet waardoor 

de waarheid aan zoveel van Mijn kinderen gegeven kan worden voordat dit gebeurt. 

 

Laat jullie niet voor de gek houden door diegenen die zich in jullie ogen als heilig 

verheffen. Laat de humanitaire daden jullie nooit in de war brengen door te denken dat 

deze altijd van Mij afkomstig zijn. De Boze is een leugenaar. Hij is sluw en zal nu en dan 

een liefdevol, menslievend uiterlijk vertonen. Kijk uit voor die organisaties die geleid 

worden door zeer rijke personen die opscheppen over hun inspanningen om de 

mensheid te redden. Velen onder hen werken in het geheim om Mijn woord aan te 

klagen. 

Deze vorm van misleiding zal door de Antichrist gebruikt worden om goedmenende 

maar lichtgelovige volgelingen te werven. Eenmaal verleid, zullen jullie in de val 

gelokt worden. Jullie zullen dan misleid worden om het teken van het Beest te 

aanvaarden. Dat moeten jullie tot elke prijs vermijden of jullie zullen voor altijd 

voor Mij verloren zijn. 
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Wees te allen tijde op jullie hoede! Jullie taak is simpel. Denk eraan dat er maar één God 

is, drie personen in de Heilige Drieëenheid, God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Al 

het andere dat jullie wordt voorgehouden en dat hiervan afwijkt, bestaat niet. 

 

Jullie geliefde Redder 

Jezus Christus 

 

God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan 

jullie. 
 
Dinsdag 21 februari 2012   0.30u 

 

Ik ben God de Vader, Schepper van alle dingen. Ik spreek vannacht met jou in naam van 

de Heilige Drie-eenheid. Mijn dochter, de tijd is aangebroken om het eerste zegel te 

verbreken en wat doet Mij dit verdriet! Ik heb beloofd dat alvorens dit gebeurt, Ik Mijn 

Zegel van Bescherming zal aanbrengen op het voorhoofd van al diegenen die in 

Mij geloven. 

Ik geef jullie, kinderen, nu een laatste kans om overeind te komen en te beslissen. 

Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie. Aan diegenen die Mijn heilig 

woord, gegeven aan deze eindtijdprofeet, afwijzen: jullie moeten nu naar Mij luisteren 

wanneer Ik spreek. Ik geef jullie de profeten om jullie de weg te wijzen. 

Waarom verwerpen jullie Mijn liefde? Waarom laten jullie toe dat twijfels jullie blind 

maken voor de waarheid?  Hoezeer Ik ook van jullie houd, er is weinig tijd en jullie 

zullen seconden krijgen om over jullie eigen lot te beslissen. Want na verloop van 

tijd zal Mijn geduld opraken. Negeer Mijn roepen en jullie zullen het moeilijk krijgen om 

Mij in de komende wildernis te vinden. Als jullie Mijn Zegel van Liefde aanvaarden, 

zullen jullie te allen tijde onder Mijn bescherming staan. 

Deze bescherming zal zich uitstrekken over jullie familie. Dit is Mijn laatste oproep 

om jullie Mijn Zegel van Liefde aan te bieden. Hierna zullen jullie de troosteloosheid van 

de Grote Beproeving kwetsbaar, alleen en zonder steunpilaar onder ogen moeten zien. 

Kinderen, Ik zal jullie nooit dwingen om van Mij te houden. Dat is jullie eigen keuze 

en liefde kan natuurlijk enkel vanuit het hart komen. Ik steek Mijn hand van liefde nu uit. 

Als jullie Mij kennen, zullen jullie Mij herkennen. Als jullie zeggen dat jullie Mij kennen, 

maar Mijn gebaar van liefde en bescherming afwijzen, dan kennen jullie Mij in 

werkelijkheid helemaal niet. 

 

Mijn kinderen, blijf nu dicht bij Mij want het eerste zegel werd uiteindelijk geopend. 

De aarde zal overal, op uiteenlopende plaatsen in de wereld, beven en dan zullen 

jullie zonder twijfel zijn. Omdat Ik van jullie houd, zal Ik jullie antwoord daarna 

afwachten. Wijs Mijn profeten nooit af want dan wijzen jullie Mij af! Schaad of belaster 

Mijn profeten en jullie doen hetzelfde met Mij! Want het is Mijn stem vanuit de Hemel 
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die jullie beledigen. Het is veel beter dat jullie in geval van twijfel helemaal niet 

spreken en blijven zwijgen. Nu is het de tijd waarin de profetieën bewezen worden. 

Velen zullen uit schaamte en spijt op hun knieën vallen zodra zij zullen inzien hoe hun 

afwijzing van Mijn boodschappen, via Mijn eindtijdprofeten, Mij verscheurd heeft. Hoe 

hun afkering en bespotting van Mijn heilig woord een aanfluiting hebben gemaakt.  Hoe 

de waarheid voor hen te bitter was om te slikken en hoe de leugens van de valse 

profeten en waarzeggers hen de oppervlakkige vertroosting gaven die zij zochten. In 

hoeverre Mijn kinderen Mij afvallig geworden zijn. Hoe ondankbaar zijn zij.  

 

Aan diegenen die Mij kennen en die Mijn Zegel aanvaarden: weet dat jullie eeuwig 

leven zullen bezitten.  Jullie hebben nooit getwijfeld aan Mijn woord omdat jullie 

nederige en kinderlijke liefde voor Mij betekende dat jullie niet toelieten dat 

verstandelijke redeneringen jullie oren sloten voor de waarheid. Zoveel van Mijn ware 

profeten, die in de afgelopen twintig jaar naar jullie gestuurd zijn, werden bespot, 

verguisd, gekweld en naar de woestijn gedreven. Aan diegenen onder jullie die Mijn 

boodschappen zwartgemaakt hebben: jullie zouden beschaamd moeten zijn! Nochtans 

verafgoodden jullie wel de valse profeten en bogen voor hen. Aan jullie vraag Ik: voor 

welke God buigen jullie? Jullie weten wie jullie zijn. De tijd is voor jullie aangebroken om 

de waarheid onder ogen te zien. Want jullie zijn of voor Mij of tegen Mij. Als jullie Mij 

niet kunnen herkennen, zijn jullie verdwaald. Aan diegenen die luisteren naar Mijn stem: 

volg Mij en help Mij om Mijn Restkerk op aarde te stichten. Ik zal jullie doorheen de 

chaos leiden die door de Antichrist gehanteerd zal worden. Jullie zullen niet lijden 

onder de kwelling welke diegenen zal treffen die weigeren om de valse afgoden, 

de hebzucht, het materialisme en de machtswellust te verwerpen. Ik roep al Mijn 

kinderen op om te luisteren. Ik vraag jullie om jullie ogen te openen voordat het te laat 

is. 

 

Jullie geliefde Vader 

God de Allerhoogste 

 

 

666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer 

verborgen, waarbij jullie gedwongen zullen worden om deze 

te aanvaarden, evenals elke vaccinatie 

Vrijdag 1 juni 2012 20.15u 

Mijn zeer geliefde dochter, de Antichrist is zijn vredesplan – dat hij wil invoeren kort 

nadat de oorlogen in het Midden-Oosten wijdverspreid geworden zijn en wanneer het 

leed en verschrikkelijke angst ertoe leiden dat er geen teken van hoop meer is – reeds 

aan het voorbereiden. 

Hij zal dan plotseling tevoorschijn komen en zichzelf bekend maken aan de wereld als 

een man van vrede, een helder juweel dat zal schitteren te midden van de duisternis. Als 



 
49 

 

hij opduikt, zal hij gezien worden als één van de meest charismatische politieke 

leiders aller tijden. Zijn knappe, aantrekkelijke en zorgzame persoonlijkheid zal 

de meeste mensen voor de gek houden. Hij zal liefde en mededogen uitstralen en zal 

als Christelijk aanzien worden. Na verloop van tijd zal hij veel volgelingen aantrekken 

die in aantal zullen toenemen waardoor hij op Mij, de Messias, gaat lijken. Er zal gezien 

worden dat hij de eenheid onder alle naties bevordert en hij zal geliefd zijn in bijna elk 

land van de wereld. Bovendien zal blijken dat hij over bovennatuurlijke vaardigheden 

beschikt. Velen zullen geloven dat hij door Mijn Vader gestuurd werd en dat hij Mij, Jezus 

Christus, de Redder van de wereld, is. Zij zullen tot hem bidden, van hem houden, hun 

leven voor hem opgeven en hij zal lachen en de spot met hen drijven wanneer zij hem 

niet kunnen zien. 

Dit zal de grootste misleiding aller tijden zijn en het plan bestaat erin jullie ziel te roven, 

jullie van Mij af te nemen. Hij en de Valse Profeet, die als een koning op de Stoel van 

Petrus zal zitten, zullen heimelijk een ene-wereldreligie beramen. Dat zal een soort 

van christelijke religie lijken te zijn, die de liefde uitdraagt. Deze zal echter niet de liefde 

voor elkaar, die van God komt, bevorderen. In plaats daarvan zal deze de liefde voor de 

Antichrist en de trouw aan hem alsook de eigenliefde propageren. 

 

De gruwel houdt hier niet mee op want zodra zij Gods kinderen verleid hebben, zal de 

aanval ingezet worden. Opeens zal aan allen gevraagd worden om het ene-

wereldmerkteken van verbondenheid te aanvaarden. Een verenigde wereld waaraan 

alle mensen moeten deelnemen. Het zal jullie geld controleren, jullie toegang tot 

voedsel en hoe jullie leven. Voorschriften, veel voorschriften, zullen ertoe leiden dat 

jullie gevangenen worden. De sleutel van jullie cel, die jullie onder hun controle 

houdt, zal het merkteken van het beest zijn.  666 zal geïntegreerd worden in een 

chip, met het nummer verborgen, waarbij jullie gedwongen zullen worden om 

deze te aanvaarden, evenals elke vaccinatie. Eenmaal ingeplant, zal dit niet enkel 

jullie geest en ziel vergiftigen maar ook jullie lichaam. Want het zal een plaag 

veroorzaken, ontworpen om een groot deel van de wereldbevolking uit te roeien. 

Jullie mogen het merkteken niet aanvaarden.  

 

In plaats daarvan zal Ik jullie opdragen wat te doen. Velen zullen het merkteken 

aanvaarden omdat zij zich weerloos voelen. 

Het Zegel van de Levende God, Mijn kruistochtgebed (33), is jullie reddingslijn. 

Wanneer jullie Mijn Zegel van Bescherming ontvangen, aan jullie gegeven door 

Mijn Eeuwige Vader, zullen jullie het merkteken niet moeten aanvaarden. Er zal 

aan jullie niet geraakt worden. Jullie huis zal niet gezien worden, niet gezocht 

worden en geen doelwit zijn want het zal onzichtbaar gemaakt worden voor de 

ogen van Satans leger. Jullie zullen voedsel, dat enkele jaren goed blijft, verborgen 

moeten houden. Jullie zullen jullie eigen gewassen moeten telen, jullie eigen water 

moeten opslaan en allerhande heilige voorwerpen in jullie buurt houden.  
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Mijn Restkerk zal groeien en zich uitspreiden en er zal jullie onderdak gegeven worden 

als dat nodig is. Er is nu veel planning nodig. Diegenen die lachen om wat jullie doen, of 

die zeggen: Jezus zou jullie toch niet vragen om dat te doen? Bevoorraadt Hij al Zijn 

volgelingen niet in hun tijd van nood? Zelfs één brood en één vis kunnen 

vermenigvuldigd worden. Het maakt dus niet uit, als jullie maar een beetje voedsel 

hebben, want Ik zal jullie beschermen en jullie zullen veilig zijn. Bid intens voor die 

zielen die niet in staat zullen zijn om het merkteken te vermijden. Deze onschuldige 

zielen zullen gered worden als zij zich in een staat van genade bevinden op het moment 

dat zij gedwongen worden de chip te aanvaarden. De rest van jullie moet plannen 

maken om jullie familie en jullie trouw aan de Heilige Eucharistie en de Mis te 

bewaren. Wanneer de Antichrist alle religies opslokt, zijn de Heilige Mis en de 

transsubstantiatie van het brood en de wijn in Mijn Lichaam en Bloed in de Heilige 

Eucharistie, de enige wapens waartegenover hij machteloos zal staan. Mijn Heilige 

Missen moeten aanhouden. Diegenen onder jullie die dit weten, moeten zich nu massaal 

verzamelen en de voorbereidingen aanvatten. Hoe eerder jullie je voorbereiden, hoe 

meer genaden jullie zullen krijgen om jullie gelederen overal ter wereld te laten 

aangroeien.   

 

De Rots zal beladen worden met een nieuw bouwwerk waarvan zij zeggen dat het 

Mijn nieuwe Tempel zal zijn. Maar dat is niet waar! Maar wanneer de vervolging 

eindigt, zullen Mijn Restkerk en Mijn uitverkoren mensen de Tempel laten 

heropbouwen en Mijn Nieuw Jeruzalem zal vanuit de Hemel naar beneden komen. 

Zij zal neerdalen in heerlijkheid. De trompetten zullen in de Hemel en op aarde op 

hetzelfde moment gehoord worden. En dan zal Ik komen. Jij, Mijn dochter, zal Mijn 

aankomst inluiden en velen zullen in extase ter aarde neervallen en van opluchting, uit 

liefde en van blijdschap huilen. Want eindelijk is daar het moment waarop zij gewacht 

hebben. De lucht zal opklaren, de donder zal weergalmen en de koren van de engelen 

zullen in zoete harmonie zingen terwijl al Gods kinderen de ware Messias zullen 

verwelkomen. Ik, Jezus Christus zal komen om te oordelen. En de Hemel en de 

Aarde zullen één worden. De nieuwe glorieuze pracht, de vernieuwde aarde, zal 

tevoorschijn komen en het Nieuwe Paradijs zal al diegenen omhelzen van wie de namen 

in het Boek des Levens staan en die zich eendrachtig zullen verenigen. En terwijl de 

beëindiging van de oude aarde - bezoedeld door de smet van de zonde – afgelopen zal 

zijn, begint het Nieuw Tijdperk pas. Daar moeten jullie naar streven. Dat is waar jullie 

recht op hebben, als deel van jullie natuurlijk erfgoed. Focus jullie enkel op het redden 

van alle zielen! 

Dat is de reden waarom jullie de obstakels, die op jullie weg geplaatst worden, moeten 

negeren. De vervolging. Het leed. De gruwel van het kwaad door de handen van anderen. 

Al wat telt, is het redden van zielen. 

 

Jullie Redder, Jezus Christus 
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Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat 

gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal 

ziek zijn 

Zondag 30 december 2012 17.50u 

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie te vertellen dat de veranderingen die de wereld 

zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan door de hele wereld 

gezien te worden. De oorlogen in het Midden-Oosten zullen versnellen en zich wijd 

verbreiden. Zij zullen het Westen alsook het Oosten omvatten. De onrust zal gestopt 

worden door de man van vrede, het Beest, de Antichrist. Velen zullen, na verloop van 

tijd, geloven dat hij God is, de Messias, zoveel macht zal hij lijken te bezitten. Zijn 

krachten werden hem verleend door de vader van het kwaad, Satan. Hij zal, door de 

kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen 

die terminaal ziek zijn. Zij zullen tijdelijk van hun aandoeningen genezen worden en de 

mensen zullen geloven dat zijn krachten van de Hemel afkomstig zijn. Dat hij Mij is, Jezus 

Christus. Zij zullen geloven dat hij komt om de wereld voor te bereiden op het Nieuw 

Tijdperk en dat de Tweede Komst zich voor hun ogen afspeelt. Hij zal andere wonderen 

verrichten, maar deze zullen gewoon een illusie zijn. Sommige gewijde dienaren van Mij 

zullen voor hem neervallen en hem aanbidden. Politieke leiders zullen hem in het 

openbaar toejuichen. Hij zal beschouwd worden als de goede en nederige messias 

en hij zal al Mijn karaktertrekken trachten te evenaren. Jammer genoeg zal hij 

velen misleiden. Ik smeek jullie, Mijn leerlingen, om de mensen te waarschuwen 

dat Ik, Jezus Christus, niet in het vlees zal komen. Dat kan niet. Ik ben al in het vlees 

naar de aarde gekomen en dat kan geen tweede keer plaatsvinden. Wanneer Ik 

terugkom, zal dat gebeuren door de manier waarop Ik wegging en dan zullen de 

goddelozen verbannen worden en Mijn Nieuw Paradijs zal de plaats innemen van de 

aarde. Laat jullie niet misleiden! Wees waakzaam! Ik zal jullie blijven waarschuwen 

voor de Antichrist en de leugens die hij de wereld zal voorhouden. Zo kunnen 

jullie Mij helpen om die arme zielen te redden, die hem slaafs zullen volgen naar 

de krochten van de hel. 

Jullie Jezus 

Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn 

en zal zich geen illusies maken over wie hij is – de zoon van 

Satan 

Maandag 25 februari 2013 23.00 

Mijn zeer geliefde dochter, de komende tijden zullen de wereld wakker schudden 

uit haar sluimer, ongeacht welke religie – als die er al is – de mensen volgen, want 
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de stem van de kleine hoorn zal overal ter wereld de aandacht opeisen. Gezeten 

op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger luid roepen en trots zijn oplossing, om 

alle Kerken te verenigen, verkondigen. Geprezen als een moderne vernieuwer, zal hij 

door de seculiere wereld toegejuicht worden omdat hij de zonde zal vergoelijken. Hij zal 

nieuwe wetten invoeren die niet enkel in tegenspraak zullen zijn met de Leer van 

de Katholieke Kerk, maar die ook zullen ingaan tegen alle christelijke wetten. De 

priesters die zich tegen deze boodschappen verzetten, zullen gedwongen worden om 

deze opnieuw te overwegen wanneer de afschuwelijke waarheid aan het licht gebracht 

wordt. De waarheid van Mijn Woord – dat aan jou, Mijn dochter, gegeven wordt – zal hen 

uiteindelijk langzaam beginnen dagen. Hoe zullen zij huilen van verdriet wanneer zij 

beseffen dat Ik het ben, Jezus Christus, die - met de zegen van Mijn Vader – aan 

jullie tot in detail de eindtijdprofetieën openbaart. Vervolgens zullen zij elk woord 

van Mijn heilige lippen verslinden terwijl Ik meer komende gebeurtenissen openbaar 

om de mensheid voor te bereiden. Het is essentieel dat men luistert en gehoor geeft aan 

Mijn oproep zodat Ik iedereen kan behoeden voor de greep van het Beest. Terwijl de 

Valse Profeet druk bezig is met zijn verheven ambities om de Katholieken in de 

wereld te imponeren, zal hij even aan de kant geschoven worden omdat de 

Antichrist, zoals voorzegd, nu het wereldtoneel zal betreden. Zodra jullie de 

mediaberichten over de nieuwe, veelbelovende, bedreven vredesonderhandelaar horen, 

zullen jullie weten wie hij is. Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet 

zijn en zal zich geen illusies maken over wie hij is – de zoon van Satan. Denk eraan - hoe 

beangstigend dit ook mag zijn - dat Ik, Jezus Christus, Koning Ben! Geen mens, 

geen vijand heeft meer macht dan God. Maar de strijd om zielen moet, zoals voorzegd, 

gestreden worden. Door Mijn Woord, Mijn boodschappen en Mijn gebeden te 

verspreiden, zullen jullie Mij helpen om de zielen te redden die Ik nodig heb, 

opdat Mijn Nieuw Paradijs met al Gods kinderen gevuld kan worden. Vertrouw 

altijd op Mij, jullie Jezus, aangezien Ik jullie zal leiden en beschermen tijdens deze gruwel 

op aarde. Ik beloof dat deze periode kort zal zijn. 

Jullie Jezus 

De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen 

Vrijdag 26 april 2013 12.30 u 

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. 

Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse 

entree te maken. 

De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen, maar zal door beiden en in 

alle hoeken van de aarde bemind worden. Het zal als volgt beginnen: 
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De Antichrist zal met de hulp van Gods vijanden snel een oorlog teweegbrengen 

tussen twee naties die bestuurd worden door twee koppige en machtige leiders. 

Deze oorlogen zullen escaleren en zullen dan overvloeien naar andere landen. Wanneer 

de dreiging zo serieus wordt dat dit de machtigste naties begint te beïnvloeden, zullen 

de vredesonderhandelingen aanvangen. 

Het Beest zal uit het niets tevoorschijn treden. En met een vaardigheid die de 

wereld zal imponeren, zal hij een eind maken aan de oorlogen. Hij zal een 

indrukwekkende stem hebben. Hij zal hoogbegaafd zijn en zal een imponerend, 

charismatisch imago creëren. Zijn knappe verschijning, charme en gevoel voor humor 

zullen als een krachtige, hypnotiserende magneet zijn. Hij zal van bekende wereldleiders 

en de media veel lof toegezwaaid krijgen, en hij zal een beroemdheid worden. Zijn 

houding zal bedrijfsleiders aanspreken, die hem als bevorderlijk voor het creëren van 

welvaart zullen zien, aangezien de economieën zullen beginnen te groeien. 

De Antichrist zal zo bijzonder lijken dat naties over zichzelf tekeer zullen gaan, om 

hem aan te zetten hun landen te bezoeken. Hij zal geliefd zijn en zal elk moment van 

Mijn missie, toen Ik op aarde verbleef, tot in de puntjes nabootsten. Terwijl hij predikt 

over het belang van de liefde, de vrede en het belang van eenheid onder de naties, zal er 

gezien worden dat hij – waar hij ook gaat - grote wonderen tot stand brengt. Dit is geen 

mens zoals alle anderen. Dit is geen mens zoals elk ander charismatisch boegbeeld. Zijn 

ster zal schijnen en schitteren zoals geen andere voor hem. Hij zal gezien worden als een 

boegbeeld van de menslievende ene-wereldreligie. Het zogenaamde succes van deze 

gruwel zal aan hem toegeschreven worden. Iedereen zal aan zijn voeten neervallen. 

Afbeeldingen van zijn gezicht zullen overal uithangen. Hij zal gezien worden met de 

hoofden van veel religieuze kerkgenootschappen. Er zal al vlug gezegd worden dat 

mensen in zijn aanwezigheid vanzelf zullen genezen.  

Door de kracht van Satan zal hij in staat zijn om daden voort te brengen, die velen zullen 

schokken en die als miraculeus beschouwd zullen worden. Bij de onwetenden zal hij 

tegen die tijd als de Messias gezien worden. Hij zal dan laten doorschemeren dat hij door 

God gestuurd werd om de wereld te redden. Velen, waaronder diegenen in de wereld die 

Mijn bestaan niet aanvaarden, zullen ervan overtuigd zijn dat deze man de Mensenzoon, 

Jezus Christus, is. Diegenen die hem vereren, gehoorzamen aan wat hij van hen vraagt en 

die hem aanbidden, zullen van zo’n kwaad doordrongen zijn, dat hun ziel in een leegte 

gezogen zal worden, waar zij zichzelf onmogelijk uit kunnen halen.  

Diegenen die de waarheid van Mijn Leer kennen, zullen het bedrog herkennen dat 

het menselijk ras voorgehouden wordt en zij zullen deze gruwel weerstaan. 

Diegenen die zeggen dat zij God kennen en praktiserende Christenen zijn, zullen Mijn 

belofte om terug te keren niet kunnen begrijpen. Wanneer Ik terugkom, zal het zijn om 

te oordelen. Ik zal nooit een tweede keer op de aarde rondlopen. Ondanks al hun kennis 
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van Mijn Leer, begrijpen zij niet wat Ik zei. Nu herinner Ik hen daaraan. Ik zal niet in het 

vlees rondwandelen. Iedere mens die zegt dat hij Mij is, is een leugenaar. 

Jullie Jezus 

Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist 

bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn 

Dinsdag 21 mei 2013 

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist 

bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn. Donderslagen, zoals deze nog 

nooit eerder gehoord werden, zullen in veel delen van de wereld merkbaar zijn, 

maar vooral in dat deel waar de Antichrist geboren werd. Tegen die tijd zal Mijn 

Heilige Geest, uitgestort over Mijn volgelingen in al Mijn Christelijke Kerken, 

ervoor zorgen dat zij klaar zijn. Zij zullen, samen met Mijn leerlingen van deze missie, 

de Restkerk vormen. Hun kracht zal groot zijn en er zal diegenen met het Zegel van 

de Levende God, geen kwaad overkomen. Hun kracht zal komen uit de gebeden 

die hen door Mijn Moeder gegeven werden en uit de kruistochtgebeden. De 

Antichrist zal zijn heerschappij zachtjes beginnen. Niemand zal zijn bedoelingen 

vermoeden omdat een soort van vrede over de aarde zal neerdalen. In deze periode zal 

het voor jullie, Mijn restleger, zeer belangrijk zijn om in gebedsgroepen samen te komen. 

Ik beloof plechtig dat deze gebeden een groot deel van de verschrikkelijke daden zullen 

afzwakken die hij, de Antichrist, zal toebrengen aan naties die zich over de vier hoeken 

van de aarde uitstrekken. Ik zal genaden verlenen aan al die naties waar 

gebedsgroepen opgericht zijn. Het zal door jullie devotie zijn tot Mij, jullie geliefde 

Jezus, dat Ik zielen zal redden en meer gaven over de wereld zal uitstorten om Gods 

kinderen te beschermen tegen het lijden dat het Beest beraamt. Vertrouw op Mij! Wees 

in vrede, in de wetenschap dat jullie geleid en beschermd worden! 

Jullie Jezus 

 

Ze zijn de Antichrist nu aan het voorbereiden op zijn grootse 

entree 

Zondag 21 juli 2013 18.05 u 

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb een belangrijke boodschap voor de wereld, 

waaronder diegenen die in Mij geloven, diegenen die dat niet doen, diegenen die 

misschien niet in Mijn Vader geloven, evenals diegenen die niet accepteren dat alle 

dingen van Mij komen. Toen het Beest een complot tegen Mij smeedde, creëerde hij 

een duivels plan voor de eindtijd, dat bedacht is om de wereld de grootste leugen wijs 
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te maken zodat hij hen met zich mee kan nemen naar het vuur van de hel. Weet dat Ik dit 

plan reeds aan de wereld geopenbaard heb, maar opdat jullie de waarheid begrijpen, is 

er één geheim dat nog geopenbaard moet worden. Zoals bij elke veldslag neemt de 

vijand een positie in, en opdat het doelwit niet zou weten waar zijn vijanden staan, 

wordt dit gewoonlijk zeer zorgvuldig gepland zodat dit in het geheim gebeurt. 

In deze strijd, de eindstrijd om zielen, hebben Satan en zijn trawanten positie 

genomen tegen Gods twee getuigen. Het heeft veel jaren gevergd om dit te 

orkestreren, maar Gods kinderen moeten eerst weten wie die twee getuigen zijn voordat 

zij begrijpen hoe dit plan beraamd werd. De vijand heeft nu in Mijn Kerk positie 

genomen. Hij doet dit als de in een Trojaans paard verborgen vijand. De vijand – en 

vergeet niet dat er velen zijn en dat zij allemaal het Beest huldigen – is ook in het 

Midden-Oosten ingeburgerd geraakt. Het echte doelwit is Israël, bakermat van de 

tweede getuige. De twee getuigen zijn de Christenen en het Huis van Israël. Het 

Christendom is het eerste doelwit omdat het uit Mij voortkomt. Israël is het tweede 

doelwit omdat Ik als een Jood geboren werd en dit het land van het uitverkoren volk van 

God is – de bakermat van Jeruzalem. Het is geen toeval dat Satan deze twee wil 

vernietigen, want hij haat deze en door alle sporen van hen uit te wissen, legt hij de 

grootste verklaring af – dat hij boven God staat. Hoe zullen deze twee getuigen in de 

naam van God lijden! Zij zullen niet sterven, maar zullen van alle leven verstoken 

lijken te zijn. De Sacramenten zullen het eerste zijn dat vernietigd wordt – dan de Mis – 

dan de Bijbel en alle sporen van Gods woorden. Gedurende deze tijd zullen velen strijd 

voeren om het Woord van God te verkondigen. Het zal in deze tijd zijn dat Mijn genaden, 

door de kracht van de Heilige Geest, overal uitgegoten zullen worden zodat God nooit 

vergeten wordt. 

Zeer spoedig zal de Antichrist zich bekend maken als de man van vrede, die het 

meest ambitieuze vredesplan in het Midden-Oosten zal creëren. Ze zijn de 

Antichrist nu aan het voorbereiden op zijn grootse entree. Ondertussen gaat het duivels 

plan om de onschuldigen te misleiden voort, door hen in Mijn naam leugens bij te 

brengen. Tot diegenen onder jullie die de waarheid niet willen aannemen: weet dat deze 

tijd voor de deur staat. Als jullie werkelijk van Mij houden maar jullie de waarheid nu 

niet aan kunnen nemen, dan zal Ik jullie de genaden schenken om deze te 

onderscheiden. Zovelen kunnen dit goddeloze plan, dat zo zorgvuldig verborgen 

gehouden wordt, maar dat zich - zoals voorzegd - voor jullie ogen ontvouwt, niet zien. 

De Heilige Schrift liegt nooit. Mijn Woord is de waarheid. De waarheid is jullie 

reddingslijn naar de zaligheid. Als jullie de leugens aannemen, die in Mijn Kerk aan jullie 

verkocht worden door diegenen die niet uit Mijn naam komen, dan zullen jullie in grote 

duisternis vervallen en zullen jullie door een zodanige verdorvenheid verteerd worden 

dat, als jullie aan dergelijke occulte praktijken zouden deelnemen – die jullie in Mijn 

naam gepresenteerd worden – jullie voor Mij verloren zullen zijn. Zeer spoedig, zodra de 

valse vrede gecreëerd is, zullen de plannen om de Joden uit te roeien, een aanvang 

nemen. Terwijl het Beest Israël toetakelt, zal de Valse Profeet Mijn Tegenwoordigheid 

dumpen en niet enkel de Katholieken, maar alle Christenen, alle religies misleiden om 
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het Beest - onder het mom van de ene-wereldreligie - te verafgoden. Als deze boodschap 

jullie ziel met angst vervuld, weet dan dat het Mijn bedoeling is om niets voor jullie te 

verbergen, wat jullie zou kunnen vernietigen. Al wat belangrijk is, is dat jullie trouw 

blijven aan Mijn Leer en bidden om Mijn bescherming. Wanneer jullie je aan Mij, jullie 

Jezus, overgeven en Mij vragen jullie te geleiden, zal alles goed komen. Ik zal jullie onder 

Mijn bescherming houden – al diegenen onder jullie, die niet van de waarheid afwijken. 

Jullie Jezus 

God de Vader: De Antichrist staat nu klaar om zich kenbaar te 

maken 

Woensdag 7 augustus 2013 18.50 u 

Mijn liefste dochter, de wereld moet zich voorbereiden op de aankomst van de 

grootste vijand van de mensheid sinds Mijn kinderen op deze aarde geplaatst 

werden. 

De Antichrist staat nu klaar om zich kenbaar te maken en dit is zijn plan. Hij zal 

wachten tot overal oorlogen woeden. Dan zal hij tussenbeide komen en in de staat 

Israël een schijnvrede creëren door hen samen te voegen met Palestina in een 

onwaarschijnlijke alliantie. Iedereen zal hem met lof overladen. Hij zal daar niet 

stoppen, want hij zal met een tempo te werk gaan, dat velen zal verbazen en hij zal over 

vredesakkoorden onderhandelen in veel door oorlog verscheurde naties. Opnieuw zal 

hij geprezen en bovendien bewonderd worden met een buitengewone devotie door 

miljarden over heel de wereld. Alles zal dan goed lijken. Al heel vlug zal hij meewerken 

aan liefdadigheid en zal hij zich aansluiten bij de belangrijkste wereldbanken om een 

nieuwe, machtige financiële instelling te creëren. Veel bedrijfs- en politieke leiders 

zullen in zijn vele plannen verwikkeld raken. Weldra zal een nieuw gedrocht in het 

leven geroepen worden, in naam om de economie nieuw leven in te blazen. Dat zal 

het nieuwe Babylon zijn, het centrum van alle macht, van waaruit de wereldelite 

en de rijken handel zullen drijven. Het zal gezien worden als een bron van geweldig 

nieuws waardoor mensen in elk opzicht zullen kunnen profiteren van jobs, tot de huizen 

waarin zij wonen en het voedsel waarmee zij hun familie voeden.  

Alle lof zal de Antichrist omringen. Vervolgens zal hij, samen met de Valse Profeet, 

een wereldwijd samenwerkingsverband tot stand brengen, wat zal voorgesteld 

worden als het grootste humanitaire initiatief. De wereld zal dit nieuwe Babylon 

toejuichen en iedereen zal aandringen om zelfs maar een uiterst minieme voet aan de 

grond te krijgen in zijn centrum. Het nieuwe Babylon, zo zal aan iedereen verteld 

worden, dient om de grote man te verheerlijken, om het milieu te bevorderen, om 

moeder aarde te omhelzen en om de wereld van de armoede af te helpen door de 

rijkdom, die uit zijn verachtelijke mond zal stromen. Wanneer dat zich afspeelt, zal de 

hand van Mijn tussenkomst de wereld om zijn as doen draaien. Ik ga niet werkeloos 
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toezien, zonder Mijn kinderen te waarschuwen voor de gevolgen van het omhelzen van 

deze gruwel, die in de diepten van de hel gecreëerd en aan de mensheid opgelegd werd. 

Er zullen grote tekenen door Mij gegeven worden om dat te laten blijken aan al diegenen 

die deze belediging in Mijn heilige naam omhelzen en accepteren. Ik zal de wereld 

doen beven en deze zal kantelen. Geen mens zal Mijn tussenkomst kunnen negeren. 

Dan zal Ik op één derde van de aarde vuur werpen. Spoedig zal er dan hongersnood 

gezien worden, maar niet door Mijn toedoen – het zal door de opzettelijke bezoedeling 

van de aarde door de Antichrist zijn. Terwijl hij en zijn trawanten in veel landen aan 

nietsvermoedende mensen verdorvenheid opleggen, zal Ik terugslaan. Heb geen angst, 

kinderen, ook al zal dit leed moeilijk te verduren zijn, want het zal kort zijn! Mijn liefde is 

groot voor jullie allemaal, maar Mijn gerechtigheid komt snel en Mijn straf is groot. Jullie 

mogen nooit aanvaarden wat jullie voorgelegd wordt! Zodra jullie de man van vrede, 

de Antichrist, onderscheidingen en prijzen in ontvangst zien nemen voor zijn 

grote prestaties in door oorlog verscheurde landen, weet dan dat Mijn ingrijpen 

dichtbij is. 

Jullie moeten te allen tijde met Mijn Zoon, Jezus Christus, verenigd blijven en bidden dat 

de Sacramenten, tijdens de beproevingen die voor jullie liggen, door trouwe priesters en 

geestelijken voor jullie beschikbaar gesteld zullen worden. Mijn Wil zal geschieden. 

Niets kan, noch zal, beletten dat het Laatste Verbond, waarbij Mijn Zoon in vrede zal 

heersen, vervuld wordt. 

Jullie geliefde Vader 

God de Allerhoogste 

 

Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn 

aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is 

Vrijdag 23 augustus 2013 14.09 u 

Mijn kind, hoe zullen de Christenen lijden als de kwaal van de zonde overal in veel 

gedaanten de wereld overspoelt. 

Er wordt een georganiseerde poging ondernomen om het Christendom weg te vagen en 

dat neemt veel vormen aan. Jullie zullen bemerken dat, terwijl aan de Christenen het 

recht ontzegd wordt om openlijk hun trouw aan God te betuigen, elke andere 

geloofsovertuiging - niet van God - wel zal toegestaan worden om dat te doen. Deze 

andere geloofsovertuigingen zullen grote steun krijgen wanneer zij, in naam van hun 

burgerrechten, pleiten om gerechtigheid. Wat dit zal aanrichten, is dat de zonden, die 

voor Mijn Vader weerzinwekkend zijn, zich verder zullen verspreiden. Mensen zullen 

gedwongen worden om de zonde in hun landen te accepteren, en het zal voor 

Christenen een strafbaar feit worden om bezwaar te maken tegen deze wetten. 
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Christenen zullen gezien worden als hardvochtig, conservatief en zonder voeling 

met de mensenrechten van anderen. Elke eigenschap die in de zielen wenselijk is 

omdat het zo door Mijn Vader bepaald werd, zal als een voorwendsel gebruikt worden 

bij hun pogingen om een dergelijke verdorvenheid in jullie naties te rechtvaardigen. 

Wanneer een ziekte van het vlees een gemeenschap treft, doodt dit er velen. Maar na een 

tijd van grote droefheid en veel doden, wordt de overgebleven gemeenschap immuun 

voor de ziekte. De zonde zal in veel naties ziekte van het vlees veroorzaken, als de 

Godsgerichten van de zegels door de Redder van de mensheid bekendgemaakt en door 

de engelen van de Heer neergestort worden. Velen zullen, als zoenoffer voor de 

verdorvenheid van de mens, gedood worden. Deze zuivering zal doorgaan tot er nog 

enkel diegenen zullen overblijven, die door hun liefde voor God immuun zijn voor de 

dood. Christenen zullen op verschillende manieren enorm lijden. Hun geloof zal 

hun ontnomen worden en in plaats daarvan zal er een gruwel te zien zijn. Hun pijn, 

die reeds een aanvang genomen heeft, is dezelfde als deze die op dit moment door Mijn 

Zoon ervaren wordt. Vervolgens zullen zij een verbazingwekkend schouwspel 

moeten aanschouwen, als de Antichrist bij zijn aankondiging zal verklaren dat hij 

een vrome Christen is. Hij zal in zijn toespraken aan de wereld veel passages uit de 

Bijbel gebruiken. Afgematte Christenen, die tot hier toe leden, zullen opeens opgelucht 

zijn. Eindelijk, zullen zij denken, is hier een man die door de Hemel gezonden is als 

antwoord op onze gebeden. Uit zijn mond zullen veel zoete en troostende woorden 

vloeien, en hij zal een geschenk uit de Hemel lijken doordat men hem het onrecht 

tegenover de Christenen zal zien rechtzetten. Hij zal zorgvuldig beramen hoe hij door 

Christenen, en dan vooral de Rooms-Katholieken, waargenomen wordt, want zij 

zullen zijn voornaamste doelwit zijn. 

Iedereen zal de Antichrist bewonderen en zijn zogenaamde christelijke daden, gebaren 

en zijn opgemerkte liefde voor de Heilige Schrift zullen hem bij velen meteen 

aannemelijk maken. Hij zal alle naties samenbrengen en ceremonieën beginnen houden 

voor andere religies, in het bijzonder voor heidense organisaties, zodat zij kunnen 

samenwerken om wereldvrede tot stand te brengen. Hij zal erin slagen landen te 

verenigen, die tot nu toe vijanden waren. In door oorlog verscheurde landen zal stilte te 

horen zijn, en zijn afbeelding zal overal opduiken. Zijn laatste grote verwezenlijking 

zal plaatshebben wanneer hij al die naties, die hij verenigt, in het domein van de 

Katholieke Kerk en alle andere christelijke kerkgemeenschappen opneemt. Deze 

eenmaking zal de nieuwe, ene-wereldreligie vormen. Van die dag af zal op aarde 

de hel losbarsten en de invloed van de demonen zal dan op het hoogste niveau zijn 

sinds de tijd vóór de zondvloed. Men zal zien dat mensen God in de nieuwe ene-

wereldordekerk aanbidden, en zij zullen in elk opzicht godvruchtig lijken. Maar buiten 

de kerken zullen zij zich openlijk aan de zonde overgeven, want geen enkele zonde zal 

hen beschaamd maken. Onder de hypnotische leiding van de valse drie-eenheid, de drie-

eenheid die door Satan in het leven geroepen werd, zullen zij naar elke vorm van zonde 

snakken als een middel om hun pas ontdekte begeerten te onderhouden. 



 
59 

 

Deze verdorvenheid zal de zonden van het vlees omvatten, waarbij naaktheid 

aanvaardbaar zal worden omdat de mensen op openbare plaatsen bij obscene 

zonden van het vlees betrokken zullen raken. Moorden zullen heel vaak voorkomen 

en door velen, waaronder kinderen, gepleegd worden. 

In veel katholieke kerken zullen satanische aanbidding en zwarte missen plaatsvinden. 

Abortus zal gezien worden als een oplossing voor allerhande problemen en zal tot op de 

dag van de geboorte toegestaan worden. 

Het zal weldra een strafbaar feit worden om enige vorm van trouw aan Jezus 

Christus te tonen. Als jullie met een echt kruis gezien worden, zal blijken dat jullie 

een misdaad begaan hebben omdat jullie dan de wet zullen overtreden. De 

wetgeving in jullie landen zal een tweeledige wetgeving worden – waarbij politiek en 

religie in de nieuwe wereldorde met elkaar verstrengeld zullen zijn. 

Deze vervolging zal ertoe leiden dat velen, zonder het te weten, het Beest zullen 

aanbidden en aangetast zullen raken. Ze zullen zo aangetast zijn dat ze broer, zus, 

moeder en vader aan de autoriteiten zullen verraden, als deze aan het Christendom 

trouw zouden blijven. Jullie enige hoop, kinderen, om jullie gedurende deze periode 

staande te houden, is het gebed. Ik verzoek jullie dringend om er allemaal heilige 

voorwerpen op na te houden, rozenkransen, gezegende kaarsen, wijwater, een 

exemplaar van de Bijbel en het heilige dagelijkse missaal, samen met het 

kruistochtgebedenboek. Jullie moeten het Zegel van de Levende God in huis hebben 

en, zo mogelijk, op jullie dragen. Mijn medaille van verlossing zal diegenen bekeren 

die het dragen en er zal hen door Mijn Zoon barmhartigheid betoond worden. Ik 

verzoek je thans, kind, om de medaille van verlossing nu te laten vervaardigen en 

om een scapulier van het Zegel van de Levende God te laten maken. Deze 

boodschap is een waarschuwing vanuit de Hemel voor wat komen gaat. Jullie moeten 

naar Mij, de Moeder van de Verlossing, luisteren aangezien Ik jullie de weg naar de 

waarheid moet wijzen zodat jullie Mijn Zoon te allen tijde oprecht trouw zullen blijven. 

Ga heen in vrede, kinderen, en wees rustig want door de barmhartigheid van God zal 

deze beproeving kort zijn. Vertrouw op Mij, jullie Moeder, want Ik zal tijdens jullie 

beproevingen altijd bij jullie zijn. Jullie zullen nooit alleen zijn. 

Jullie Moeder 

Moeder van de Verlossing 
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De slang geeft bijzondere boodschappen aan de Antichrist, 

die hij zorgvuldig documenteert. 

 

Woensdag 16 oktober 2013, 23.27 u. 

Mijn zeer geliefde dochter, de zeer onheilige drie-eenheid, bestaande uit Mijn drie 

vijanden, de Valse Profeet, de Antichrist en de draak, dat is Satan, zullen nu 

opstaan in openlijk verzet tegen de Allerheiligste Drie-Eenheid. Weet dat zij vele 

duizenden en duizenden toegewijde leerlingen hebben en terwijl de tijd nadert, zullen 

vele geheime en afschuwelijke ceremoniën plaatsvinden om het serpent te eren.  

Het serpent is zo voorzichtig om zijn ware zelf niet te openbaren, zijn werkelijke 

boosaardige bedoelingen tegen elk kind van God zijn vermomd, en hij vertoont zich aan 

zijn uitverkoren elite als een charmante, mooie prins, waarbij hij zich op zijn meest 

verleidelijke wijze voor hen laat zien. Net zoals er met Mijn Eigen uitverkoren profeten 

gecommuniceerd wordt, zo geeft ook het serpent bijzondere boodschappen aan de 

Antichrist, die hij zorgvuldig documenteert en vervolgens deelt met zijn hiërarchie op 

Aarde. Die boodschappen bevatten instructies om Mijn Kerk te ontheiligen, in 

voorbereiding op de Antichrist die zijn troon zal bezetten en de wereld belazeren 

door haar te laten geloven dat hij de Christus is, de Redder van de Wereld.  

Luister nu, jullie allen die deze waarschuwing verwerpen. Weldra zullen vele van Mijn 

leerlingen, die Mij beminnen, maar niet in deze boodschappen geloven, groot gevaar 

tegemoet gaan. Het plan om jullie van Mij weg te trekken is begonnen, en tenzij jullie 

voorzichtig en waakzaam blijven, zullen jullie in het hol van de duisternis gelokt worden. 

Hij, de Antichrist, zal elk aspect van Mijn Goddelijkheid weerspiegelen, dat hem door het 

Serpent zal bekend gemaakt worden. Hij, het serpent, zag Mijn Kruisiging en alleen hij 

heeft de kennis van de details, die die verschrikkelijke gebeurtenis omgaf. Hij zal met 

Mij spotten door zijn toegewijde dienaren op te dragen rituelen te reconstrueren, 

in omgekeerde zin, in Mijn Kerk. Mijn Woord zal genomen worden en nieuwe 

obscene delen zullen er worden aan toegevoegd om het Beest te eren, en velen 

zullen de betekenis ervan niet begrijpen.  

Rotzooi met de duivel en plaats jullie zelf tot zijn beschikking en dat zal tot grote 

beproevingen leiden. Herhaal de gemene woorden die hij onder jullie zal zaaien en jullie 

zullen je ziel voor hem openen. Aanbid hem, door van de Antichrist te houden wanneer 

die arrogant voor jullie paradeert en jullie zullen hem in jullie hart plaatsen, in plaats 

van Mij. Al wat Ik jullie geleerd heb zal achterstevoren, ondersteboven en 

binnenstebuiten terugkomen. Omdat zo velen Mijn Leer niet echt begrijpen en 

omdat zo weinigen onder jullie zorgvuldig geluisterd hebben naar de Evangelies, 

met betrekking tot de inleidende gebeurtenissen naar Mijn Tweede Komst, zullen 

jullie er niet wijzer op worden.  O hoe breekt het Mijn hart jullie dit nieuws te moeten 

meedelen. Hoe verlang Ik dat jullie niet zo zouden moeten lijden. Maar, Ik beloof dat Ik 
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jullie pijn zal verzachten en wanneer zijn rijk plaatsvindt zal het snel voorbij zijn.  Aan de 

zielen die onschuldig gevangen worden in die karikatuur van Mijn Goddelijkheid, zal 

Mijn Barmhartigheid betoond worden. Helaas, zij die geloven dat zij in een paradijs 

zullen regeren, dat hun door de bedrieger beloofd werd, zullen zichzelf 

terugvinden in het vuur  van de hel waar zij voor eeuwig zullen lijden. Er zal 

niemand zijn om hen te helpen, want zij zullen de leugens geslikt hebben, die bedacht 

werden om hun vertrouwen te winnen, wat als resultaat zal hebben dat vele zielen 

zullen verloren gaan die hun valse leer blindelings volgen.  Bid om Genade voor hen die 

door de koning van de duisternis zullen misleid worden.  

Jullie Jezus 

De Antichrist zal subsidies toekennen om ondernemingen, 

organisaties, zowel als liefdadigheidsinstellingen te verleiden 

om voor zijn nieuwe een-wereldhandelscentrum te werken. 

 19 oktober 2013, 20.00 u.  

Mijn zeer geliefde dochter, Ik richt Mij tot al Mijn leerlingen die Mij gehoord hebben en 

Mij erkennen in deze Boodschappen, om nu naar Mij te luisteren.  Dit Werk, dat jullie 

geschonken werd, is Heilig. Om het even welke kwelling, misbruik, lijden en bespotting 

jullie mogen ondergaan omwille van deze Missie, onthoud dat dit Werk van Mij is. Mijn 

laatste Missie, aan de wereld gegeven, door Gods profeet, is een grote Gave aan de 

mensheid. Stijg boven de bespotting uit, waarvan jullie getuigen zullen zijn en weet dat 

die door de duivel gecreëerd wordt in een poging om de Waarheid te stoppen. De 

Waarheid, Mijn Heilig Woord, zal vertrappeld worden en elke boze geest, losgelaten uit 

de diepten van de Hel, zal al het mogelijke doen om Mijn Stem tot zwijgen te brengen. 

Werkend doorheen die zielen, die zichzelf openstellen voor besmetting, zullen de 

boosaardige werken van Satan weldra verbloemd zijn en de wereld aangeboden worden 

als Heilige Schrift. De nieuwe leer, zo zullen zij zeggen, werd door Mij, Jezus Christus, 

goddelijk geïnspireerd. Zij zal bij de hele wereld onder de aandacht gebracht worden, 

terwijl zij laagje voor laagje zal onthuld en verwelkomd worden, vooral door een 

seculiere wereld. Zij van wie jullie nooit  gedacht hebben dat zij God zouden eren, zullen 

de eersten zijn om de reeks van ketterijen – leugens tegen Mij – te omarmen wanneer zij 

geopenbaard worden.  

Nooit eerder zal de Katholieke Kerk zulk een openbare eer ontvangen vanwege de 

wereldmedia en de politieke elite. Nooit eerder zullen atheïsten en alle religies, met 

inbegrip van hen die Mij niet eren, hun armen openen en op hun knieën vallen voor hen 

die beweren  dat ze van God komen.  

Wanneer Mijn Beeld verdwijnt en niet langer gezien wordt en wanneer Mijn 

Kruisen, Heilige Bijbels, missalen voor de Heilige Mis, rozenkransen, medailles, 
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scapulieren en Benedictuskruisen niet langer meer gevonden worden, dan zullen 

jullie weten dat het rijk van het beest begonnen is.  

De wereld zal de lofliederen van de Antichrist zingen. Amper nadat hij vrede zal 

gesticht hebben - een valse vrede, gesticht op grond van oorlogen die hijzelf hielp 

opzetten - zal  hij verrassende verklaringen afleggen. Hij, de Antichrist, zal 

verklaren dat hij boodschappen ontvangen heeft van God de Vader en zij zullen 

authentiek lijken. Dan, gebruikmakend van de macht van het occulte, zal men zien 

dat hij velen geneest en blijkbaar over grote geestelijk gaven beschikt. Velen zullen 

versteld staan van de ‘zogenaamde’ wonderen die hij lijkt te doen en de wereld zal hem 

aanbidden en aan zijn voeten neerliggen. Vervolgens zal hij, de Antichrist, zichzelf 

afkondigen als zijnde dat hij Jezus Christus zelf is, de Mensenzoon, en zeggen dat 

de tijd voor hem gekomen is om de wereld terug te winnen en de hele mensheid te 

redden. Wie de verdorvenheid en de obsceniteiten durft uit te dagen, die uit de mond 

van het beest zullen voortkomen, zal zwaar gestraft worden.  

In deze tijd, omwille van de besmetting van Satan in de wereld, zal de zonde zo 

wijdverspreid zijn dat de menselijke waardigheid haar laagste peil zal bereiken, waar 

onzuiverheid, begeerte, hebzucht en alle andere gemene zonden, in de Ogen van God, in 

alle openbare plaatsen zullen gezien worden. Omdat verklaard zal worden dat de zonde 

een natuurlijke menselijke fout is en omdat gezegd zal worden dat God jullie niet zal 

oordelen op een zwakke menselijke neiging, zullen velen de zonde omarmen en geen 

schaamte meer in hun ziel gevoelen. De beroemdheden van de wereld, entertainers, 

media, filmsterren zullen allen aandringen om gezien te worden met de Antichrist en 

zijn beeltenis zal meer zichtbaar zijn dan van eender wie voor hem kwam. Hij zal 

vloeiend vele talen spreken; hij zal knap zijn; hij zal een groot gevoel voor humor 

hebben en buitengewone communicatiebekwaamheden. Hij zal zeer voorzichtig 

zijn met betrekking tot wat hij zegt over God en hij zal nooit naar de Moeder van 

God verwijzen, want zij zal beschouwd worden om verder geen rol meer te spelen. 

De interviews met de Antichrist zullen gewoon zijn en mensen zullen aan zijn 

lippen hangen bij elk woord dat hij zegt. Hij zal politici beïnvloeden in alle landen 

en diegenen met wie hij gezien wordt zullen als koningen behandeld worden. 

Daarbij zal het niet blijven. Zijn citaten zullen op de preekstoelen van alle kerken 

verkondigd worden. Er zal hem grote eer geschonken worden en positie in alle 

kerken, totdat hij ten slotte zal zitten op de nieuwe troon in de nieuwe tempel van 

Babylon. Zijn invloed zal zich uitstrekken tot alle banken, handelswetten en de 

wereldeconomie. De Antichrist zal subsidies toekennen om ondernemingen en 

organisaties, zowel als liefdadigheidsinstellingen te verlokken om voor zijn nieuwe een-

wereldhandelscentrum te werken. Grote rijkdom zal tot stand komen door diegenen die 

deel willen uitmaken van het rijk van de Antichrist. Ieder die trouw zweert aan hem, 

ook door religieuze ceremoniën, werk of handelsakkoorden, zal  een merkteken 

moeten aannemen. Zij die het merkteken aanvaarden, dat in de vorm zal zijn van 

een bankkaart met een speciale chip die in hun hand zal verankerd worden, zullen 

hun ziel aan hem verliezen.  Al diegenen die het Zegel van de Levende God zullen 
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dragen, zullen uit de klauwen van de Antichrist ontsnappen en immuun worden 

voor de gruwel. Negeer deze waarschuwing niet. Vrees haar niet, want indien jullie 

Mijn instructies volgen, zullen jullie beschermd worden. Ik vergoot vele tranen bij het 

geven van deze Boodschap en dat is de reden waarom Mijn Pijn in jou, Mijn dochter, op 

dit moment zo groot is. Troost Mij door Mijn Barmhartigheid en Mijn Bescherming in te 

roepen.  

Jullie Jezus 

Moeder van Verlossing: De Kerk van mijn Zoon zal de zetel 

worden van de Antichrist. 

 

Dinsdag 29 oktober 2013, 19.30 u. 

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich in eenheid met mijn Zoon, om die heilige 

priesters te hulp te komen die zichzelf te midden van een grote strijd zullen 

bevinden. Zo vele van deze kostbare zielen zullen vreselijke pijn en lijden te 

verduren hebben, wanneer zij getuige zullen moeten zijn van de ketterijen, die 

van binnen de Kerk zullen voortkomen. Zij zullen verward, bevreesd zijn en velen 

zullen het gevoel hebben dat zij nergens terecht kunnen. Op dat moment moeten zij 

zich tot mij keren, mij vragen om hen toe te wijden aan mijn Zoon, zodat Hij hen 

kan overspoelen met elke druppel van Zijn Kostbaar Bloed. Wanneer zij zullen 

bedekt zijn met die Gave, zullen zij weten wat te doen. Zij moeten weten dat Ik 

mijn kinderen, doorheen de eeuwen, gewaarschuwd heb voor deze boosaardige 

geloofsafval, die door de Boze beraamd wordt. De Kerk van mijn Zoon zal de zetel 

worden van de Antichrist en nu de Waarheid geopenbaard is, zullen velen zich 

beangstigd voelen en de pijn ondergaan van mijn Zoons Geseling. De Kerk van mijn Zoon 

zal worden vervolgd, verwoest, ontheiligd – totdat zij uiteindelijk, de troon zal 

herbergen waarop de Antichrist zal zetelen. Van daaruit zal hij, de Antichrist, zichzelf 

voorstellen als zijnde de Christus en dat de wereld door hem zal gered worden. Door 

leugens aan te nemen, verloochenen jullie de Waarheid. Door de Waarheid te negeren, 

zullen jullie geloof hechten aan het web van bedrog, dat door de duivel gesponnen wordt 

om jullie in de val te lokken. Eens gevangen, zullen jullie in de verleiding gebracht 

worden om de menigten te volgen, in elke natie, die grote eerbied voor de Antichrist 

zullen betonen. Alstublieft, kinderen, bid dit Kruistochtgebed om de ketterij te 

bestrijden, die mijn Zoons Kerk op Aarde zal bedekken.  

Kruistochtgebed (125) - Om het Allerheiligste Woord van God te verdedigen 

O Moeder van Verlossing, help mij, een nederige dienaar van God,  Zijn Allerheiligste Woord 
in tijden van kwelling te verdedigen.  Lieve Moeder, wijd mij toe aan uw Zoon, zodat Hij mij 
kan bedekken met Zijn Kostbaar Bloed. Verleen mij, door de Tussenkomst van uw Zoon, 
Jezus Christus,  de genade, de sterkte en de wil om trouw te blijven aan de Leer van Christus  
in de Tijden van Rampspoed, die Zijn Zeer Heilige Kerk op Aarde zal verslinden.  
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Amen.  

Ga naar mijn Zoon, geliefde dienaren van Christus. Jullie behoren Hem toe. Hij zal 

jullie helpen gedurende de vervolging. Hij zal jullie nooit in de steek laten in jullie 

tijden van nood.  

Jullie geliefde Moeder,  

Moeder van Verlossing 

Kruistocht van gebed (6) ‘Gebed om de Antichrist te stoppen’ 
 

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

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

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

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

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