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Zijn er fysieke toevluchtsoorden? 
 
De grote storm als een orkaan die zich verspreidt over de hele 
mensheid zal niet ophouden totdat het zijn doel heeft bereikt:  
de zuivering van de wereld. Als zodanig, net als in de tijd van Noach, 
voorziet God in een ark voor zijn volk om hen te beschermen en een 
"overblijfsel" te behouden. Aangezien de samenleving snel beweegt met 
het uur in de richting van een medische en liturgische apartheid - met de 
gevaccineerden gescheiden van de niet-gevaccineerden – komt de 
kwestie van "fysieke" toevluchtsoorden steeds vaker voor.  
Is de toevlucht van het “Onbevlekt Hart” slechts een geestelijke genade, 
of zijn er werkelijke veilige havens waar God Zijn volk zal beschermen in 
de komende beproevingen?  

BRON: Countdown to the Kingdom   

De Onbevlekte Toevlucht 

Hoewel er een enorme hoeveelheid privé-openbaringen is uit 
verschillende goedgekeurde en geloofwaardige bronnen, komt de meest 
geciteerde uit Fatima, Portugal.  

Mijn Onbevlekt Hart zal je toevlucht zijn en de weg die je naar God zal 
leiden. - Onze Vrouwe van Fatima, 13 juni 1917, De openbaring van de 
twee harten in de moderne tijd, www.ewtn.com 
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In berichten aan wijlen Fr. Stefano Gobbi van Onze-Lieve-Vrouw 
weerspiegelt zich deze goddelijke voorziening die God voor deze tijden 
heeft gegeven: 
 
Mijn Onbevlekt Hart: het is uw veiligste toevluchtsoord en de middelen 
tot verlossing die God op dit moment geeft aan de Kerk en de mensheid. 
Degene die hier niet op in gaat zal worden meegesleept door de Grote 
Storm die al begonnen is te woeden.  -Onze Lieve Vrouw aan Fr. 
Stefano Gobbi, 8 december 1975, nr. 88, 154 van het Blauwe boek. 
 
Het is het toevluchtsoord die je hemelse Moeder voor je heeft 
voorbereid. Hier bent u veilig voor elk gevaar en op het moment van de 
storm vindt u uw rust. - n. 177 
 
Het hart van Onze-Lieve-Vrouw is zo'n toevluchtsoord - inderdaad, 
een geestelijk toevluchtsoord. Men kan het belang van deze genade in 
deze tijden niet bagatelliseren, net zomin als Noach de ark zou kunnen 
mijden. 
 

 
 
Mijn moeder is de ark van Noach ... -Jezus aan Elizabeth 
Kindelmann, De vlam van liefde, p. 109; bijval van aartsbisschop Charles 
Chaput 
 
Het doel van deze grote storm is niet alleen om de aarde te zuiveren 
volgens de oude geschriften om een komend tijdperk van vrede, maar 
vooral om zielen te redden die anders het verderf zouden ingaan zonder 
de kastijdende winden van deze storm (zie Genade in Chaos).  

Ook een fysiek toevluchtsoord? 
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Maar sommigen hebben elk idee afgewezen van fysieke 
toevluchtsoorden als een soort katholieke versie van "de opname"; een 
gedoopte versie van zelfbehoud.  
Echter, Peter Bannister MTh., MPhil., die ik beschouw als een van de 
meest vooraanstaande experts ter wereld op het gebied van privé 
openbaring, legt uit: 
… Er zijn voldoende Bijbelse precedenten om te wijzen op een fysieke 
dimensie van het concept van een toevluchtsoord. Het moet natuurlijk 
worden benadrukt dat fysieke voorbereiding natuurlijk van weinig of geen 
waarde is als het niet gepaard gaat met een daad van radicaal en 
aanhoudend vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid, maar dit 
impliceert geenszins dat de profetische waarschuwingen van de hemel 
niet ook kunnen aandringen op praktische actie in het materiële rijk.  
 
Men zou kunnen stellen dat als je dit op de een of andere manier als 
inherent 'ongeestelijk' beschouwt, je een valse tweedeling creëert tussen 
het spirituele en het materiële, die in sommige opzichten dichter bij het 
gnosticisme staat dan bij het vleesgeworden geloof van de Christelijke 
traditie. Of anders, op zijn zachtst gezegd, te vergeten dat we mensen 
van vlees en bloed zijn in plaats van engelen! - “Deel 2 van een reactie 
op Fr. Joseph Iannuzzi's artikel over Fr. Michel Rodrigue – On Refuges ” 
 
Opdat we het niet vergeten, Jezus was ook bezig met de zorg voor de 
fysieke behoeften van zijn volgelingen, en op de meest wonderbaarlijke 
manieren. Toch waarschuwde Hij dat zorgvuldig vooringenomenheid met 
fysieke behoeften een teken was van een gebrek aan geloof: 
 
Want de heidenen zoeken al deze dingen; en je hemelse Vader weet dat 
je ze allemaal nodig hebt. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn 
gerechtigheid, en al deze dingen zullen ook van jou zijn. (Matt 6: 32-33) 

Dus ook een preoccupatie met veilige havens en fysieke 
toevluchtsoorden kan mogelijk wijzen op een misplaatst geloof.  

Het redden van zielen moet onze prioriteit zijn - zelfs ten koste van ons 
leven.  

Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie het verliest, zal 
het redden. (Luke 17: 33) 
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Maar niets van dit alles doet afbreuk aan de realiteit van Gods 
voorzienigheid die soms tot uiting komt in fysieke bescherming voor Zijn 
volk. "De ark van Noach", zegt Bannister, "vormt een voorbeeld van hoe 
Gods Woord soms zeer praktische vormen van gehoorzaamheid met 
zich meebrengt (Gen. 6:22)."  

Het is misschien geen toeval dat de metafoor van de 'ark' zo vaak 
voorkomt in hedendaagse profetieën die spreken over toevluchtsoorden, 
juist omdat het een krachtige symboliek combineert (niet in de laatste 
plaats als verwijzing naar het onbevlekte hart van onze moeder als de 
ark voor onze tijd) met een materieel voorbeeld.  
 
En als het idee om voedsel op te slaan ter voorbereiding op tijden van 
crisis door sommigen wordt afgekeurd, zien we later in het boek Genesis 
hoe Jozef op beroemde wijze de natie Egypte redt - en zich verzoent met 
zijn eigen familie - door precies dit te doen. Het is zijn profetische gave, 
die hem in staat stelt de Farao's droom van zeven goede koeien en 
zeven magere koeien te interpreteren als een voorspelling van een 
hongersnood in Egypte, die hem ertoe brengt "enorme hoeveelheden" 
graan op te slaan (Gen. 41:49) in het hele land.  
Deze zorg voor materiële voorziening is bovendien niet beperkt tot het 
Oude Testament; in de Handelingen van de Apostelen wordt een 
soortgelijke voorspelling van hongersnood in het Romeinse rijk gegeven 
door de profeet Agabus, waarop de discipelen reageren door hulp te 
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bieden aan de gelovigen in Judea (Handelingen 11: 27-30). —Peter 
Bannister, ibid.  

In 1 Makkabeeën hoofdstuk 2 leidt Mattathias het volk naar geheime 
schuilplaatsen in de bergen: “Toen vluchtten hij en zijn zonen naar de 
bergen en lieten al hun bezittingen in de stad achter. In die tijd trokken 
velen die gerechtigheid zochten de wildernis in om zich daar te vestigen, 
zij en hun kinderen, hun vrouwen en hun dieren, omdat de tegenslagen 
zo zwaar voor hen waren ... waren zij naar geheime schuilplaatsen in de 
wildernis gegaan. " Het boek Handelingen beschrijft ook de vroege 
christelijke gemeenschappen (die in veel opzichten lijken op wat 
verschillende mystici omschrijven als de toevluchtsoorden), en spreekt 
zelfs over de gelovigen die hun toevlucht zochten buiten Jeruzalem toen 
daar een grote vervolging uitbrak (vgl. Handelingen 8: 1) .  

En tot slot is er de verwijzing naar Gods bescherming over de "vrouw" 
van Openbaring 12:                                                                                
Deze Vrouw vertegenwoordigt Maria, de Moeder van de Verlosser, maar 
vertegenwoordigt tegelijkertijd de hele Kerk, het volk van God aller tijden, 
de Kerk die te allen tijde, met veel pijn, opnieuw Christus baart. —PAUS 
BENEDICT XVI, Castel Gandolfo, Italië, 23 augustus 2006; Zenit 

Johannes ziet in een visioen: "De vrouw vluchtte de woestijn in naar een 
plaats die door God voor haar was voorbereid, waar ze 1260 dagen zou 
kunnen worden verzorgd." St. Franciscus van Sales verwijst specifiek 
naar deze passage wanneer hij spreekt over toekomstige fysieke 
toevluchtsoorden ten tijde van een wereldwijde revolutie: 
 
De opstand [revolutie] en de scheiding moeten komen ... het Offer zal 
ophouden en ... de Mensenzoon zal nauwelijks geloof vinden op aarde ... 
Al deze passages worden begrepen over de ellende die de Antichrist zal 
veroorzaken in de Kerk ... Maar de Kerk ... zal niet falen , en zal worden 
gevoed en bewaard te midden van de woestijnen en eenzaamheid 
waarin zij zich zal terugtrekken, zoals de Schrift zegt: (Apoc. Hoofdstuk 
12). —St. Franciscus van Sales, De missie van de kerk, ch. X, nr. 5 

Het meest opmerkelijk - in tegenstelling tot degenen die volhouden dat 
fysieke veilige havens niet worden gevonden in de heilige traditie - is de 
profetie van de vroege kerkvader Lactantius over de wetteloze revolutie 
die de komst van de antichrist markeert: 

Dat zal de tijd zijn waarin gerechtigheid wordt uitgeworpen en onschuld 
wordt gehaat; waarin de goddelozen als vijanden op het goede zullen 
jagen; noch de wet, noch de orde, noch de militaire discipline zullen 
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worden bewaard ... alle dingen zullen worden verward en vermengd 
tegen het recht en tegen de wetten van de natuur. Zo zal de aarde 
verwoest worden, alsof het een gewone overval is. Als deze dingen zo 
zullen gebeuren, zullen de rechtvaardigen en de volgelingen van de 
waarheid zich van de goddelozen scheiden en vluchten 
naar eenzaamheid. —Lactantius, De goddelijke instituten, Boek VII, Ch. 
17 

Fysieke toevluchtsoorden in privé-openbaring 

In de onthullingen aan Fr. Stefano Gobbi, Onze Lieve Vrouw wijdt 
duidelijk uit over de bescherming die haar Onbevlekt Hart de Gelovigen 
zal bieden: 

In deze tijden moeten jullie allemaal haasten om te schuilen in 
het toevluchtsoord van mijn onbevlekt Hart, want ernstige bedreigingen 
van het kwaad hangen boven je.  
Dit zijn allereerst kwaden van geestelijke orde, die het bovennatuurlijke 
leven van uw ziel kunnen schaden ...  
En er zijn kwaden van lichamelijke aard, zoals zwakheid, rampen, 
ongelukken, droogte, aardbevingen en ongeneeslijke ziekten die zich 
verspreiden over ... zijn kwaden van een sociale orde ... Om tegen al dit 
kwaad te worden beschermd, nodig ik jullie uit om jezelf te schuilen in 
het veilige toevluchtsoord van mijn Onbevlekt Hart. - 7 juni 1986, n. 
326, Blauw boek 

Volgens de goedgekeurde openbaringen aan Dienaar van God Luisa 
Piccarreta zei Jezus: 

De goddelijke gerechtigheid legt kastijdingen op, maar noch deze, noch 
[Gods] vijanden komen dicht bij die zielen die in de Goddelijke Wil leven 
... Weet dat Ik respect zal hebben voor de zielen die in Mijn Wil leven, en 
voor de plaatsen waar deze zielen verblijven ... Ik plaats de zielen die 
volledig in Mijn Wil op aarde leven, in dezelfde toestand als de 
gezegenden [in de hemel].  
Leef daarom in Mijn Wil en vrees niets. —Jesus to Luisa, Volume 11, 18 
mei 1915 
In het voorwoord bij het 24 uur van de passie Gedicteerd aan Luisa, 
herinnert St.Hannibal zich de belofte van Christus van bescherming aan 
degenen die de getijden bidden, door te zeggen: 
Als Jezus, omdat slechts één ziel deze uren doet, een stad van 
kastijdingen zou sparen en genade zou schenken aan evenveel zielen 
als er woorden zijn van deze treurige uren, hoeveel genaden mag een 
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gemeenschap (of welke groep van individuen dan ook) verwachten te 
ontvangen? -Goddelijke Wil Prayer Book, P. 293 

Dan is er de Amerikaanse ziener Jennifer (wiens achternaam we 
kennen, maar met respect voor de wens van haar man om de privacy 
van hun familie te behouden). Ze werd aangemoedigd door figuren in het 
Vaticaan om haar hoorbare uitspraken te verspreiden nadat ze in het 
Pools waren vertaald door wijlen Fr. Seraphim Michalenko (vice-
postulator voor de zaak van de zaligverklaring van St. Faustina) en 
gepresenteerd aan Johannes Paulus II. In verschillende van deze 
berichten wordt gesproken over "toevluchtsoorden". 

De tijd komt spoedig, hij nadert snel, want Mijn toevluchtsoorden 
bevinden zich in de stadia van voorbereidingen door de handen van Mijn 
gelovigen. Mijn volk, Mijn engelen zullen komen en je naar het jouwe  
Leiden.  
 
Toevluchtsoorden waar je beschut zult worden tegen de stormen en de 
krachten van de antichrist en de ene wereldregering… Wees voorbereid 
Mijn volk, want als Mijn engelen komen, wil je je niet afwenden.  
Je zult één gelegenheid krijgen wanneer dit uur komt om op Mij en Mijn 
Wil voor jou te vertrouwen, want daarom heb Ik je gezegd om nu op te 
letten. Begin vandaag met de voorbereiding, want [in] wat lijkt op dagen 
van kalmte, blijft duisternis hangen. - Jezus Jennifer, 14 juli 
2004; wordsfromjesus.com 
 
Vergelijkbaar met hoe de Heer de Israëlieten in de woestijn leidde met 
een wolkkolom overdag en een vuurkolom 's nachts, zegt de Canadese 
mysticus Vr. Michel Rodrigue: 
 
... je zult een klein vlammetje voor je zien als je wordt geroepen om naar 
een toevluchtsoord te gaan. Dit zal je beschermengel zijn die je deze 
vlam laat zien. En je beschermengel zal je adviseren en begeleiden. 
Voor je ogen zie je een vlam die je zal begeleiden waar je heen moet. 
Volg deze vlam van liefde. Hij zal je naar een toevluchtsoord bij de Vader 
leiden.  
Als uw huis een toevluchtsoord is, zal hij u door deze vlam door uw huis 
leiden. Als u naar een andere plaats moet verhuizen, zal hij u langs de 
weg leiden die daarheen leidt. Of je toevluchtsoord een permanent zal 
zijn, of een tijdelijk toevluchtsoord voordat je naar een groter gaat, is aan 
de Vader om te beslissen.  
—Fr. Michel Rodrigue, oprichter en algemene overste van De 
Apostolische Broederschap van Sint-Benedictus Joseph 
Labre (opgericht in 2012); "The Time of the Refuges" 
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Schandelijk? Niet als je de Heilige Schrift gelooft: 
  
Zie je, ik stuur een engel voor je uit, om je onderweg te bewaken en je 
naar de plek te brengen die ik heb voorbereid. 
Let op hem en gehoorzaam hem. Kom niet in opstand tegen hem, 
want hij zal uw zonde niet vergeven. Mijn autoriteit is in hem. 
Als je hem gehoorzaamt en alles doet wat ik je zeg, 
Ik zal een vijand zijn voor je vijanden. 
(Exodus 23: 20-22) 

In de Franse mystieke literatuur sinds 1750 zijn er minstens drie 
beroemde convergente profetische voorspellingen dat West-Frankrijk 
(relatief) beschermd zal zijn in vergelijking met andere delen van het land 
in een tijd van tuchtiging.  

De profetieën van Abbé Souffrant (1755-1828), Fr. Constant Louis Marie 
Pel (1878-1966) en Marie-Julie Jahenny (1850-1941) zijn het in dit 
opzicht allemaal eens; in het geval van Marie-Julie is het de hele regio 
van Bretagne die wordt aangeduid als toevluchtsoord in woorden die 
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worden toegeschreven aan de Maagd tijdens Marie-Julie's extase op 25 
maart 1878: 

Ik ben naar dit land Bretagne gekomen omdat ik daar genereuze harten 
vind [...] Mijn toevlucht zal ook zijn voor mijn kinderen van wie ik houd en 
die niet allemaal op zijn grond leven. Het zal een toevluchtsoord van 
vrede zijn temidden van plagen, een zeer sterke en krachtige 
schuilplaats die niets zal kunnen vernietigen. De vogels die de storm 
ontvluchten, zullen hun toevlucht zoeken in Bretagne. Het land Bretagne 
ligt binnen mijn macht. Mijn zoon vertelde me: "Mijn moeder, ik geef je 
volledige macht over Bretagne." Dit toevluchtsoord is van mij en ook van 
mijn goede moeder St. Anne (een prominente Franse pelgrimsoord, St. 
Anne d'Auray, is te vinden in Bretagne). 
 
Zalige Elisabetta Canori Mora (1774-1825) wiens spirituele tijdschrift 
onlangs werd uitgegeven door de eigen uitgeverij van het 
Vaticaan, Libreria Editrice Vaticana, vertelt een visioen van een 
dergelijke voorzienigheid. Hier is het St. Peter die voorzieningen treft 
voor het Overblijfsel in de allegorische vorm van intrigerende 
symbolische "bomen": 
  
Op dat moment zag ik vier groene bomen verschijnen, bedekt met zeer 
kostbare bloemen en vruchten. De mysterieuze bomen hadden de vorm 
van een kruis; ze werden omringd door een zeer schitterend licht, dat 
[…] alle deuren van de kloosters van nonnen en religieuzen ging 
openen. Door een innerlijk gevoel begreep ik dat de heilige apostel die 
vier mysterieuze bomen had opgericht om een toevluchtsoord te geven 
aan de kleine kudde van Jezus Christus, om de goede christenen te 
bevrijden van de vreselijke tuchtiging die de hele wereld op zijn kop zal 
zetten. 
 
En dan zijn er de berichten aan de ziener Agustín del Divino Corazón: 
Ik wil dat jullie worden verzameld in kleine gemeenschappen, jullie 
toevlucht zoeken in de Kamers van onze Heilige Harten en jullie 
goederen, jullie interesses, jullie gebeden delen en de eerste christenen 
imiteren. —Our Lady to Agustín, 9 november 2007 
 
Wijd u toe aan mijn Onbevlekt Hart en geef u volledig aan mij over: Ik zal 
u omhullen in mijn Heilige Mantel [...] Ik zal uw toevlucht zijn, een 
toevluchtsoord waarin u de voorspelde gebeurtenissen zult 
aanschouwen die binnenkort in vervulling zullen gaan: een toevlucht 
waarin je in deze eindtijd niet bang zult zijn voor mijn Maria-
waarschuwingen. […] Een toevluchtsoord waarin u niet opgemerkt zult 
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worden wanneer de Man van Onrechtvaardigheid [dwz de Antichrist] zijn 
opwachting zal maken over de hele wereld. Een toevluchtsoord dat u 
verborgen houdt voor de verraderlijke aanvallen van Satan. —Ibid. 27 
januari 2010 
 
Dit gevoel van opgeschort zijn in beschermende genade werd ook 
toegelicht aan Fr. Stefano, nogmaals, voorbij de veronderstelling dat het 
Onbevlekt Hart alleen spirituele toevlucht biedt: 
 
… Mijn Hart is nog steeds een toevluchtsoord dat je beschermt tegen al 
deze gebeurtenissen die op elkaar volgen. Je blijft sereen, je laat je niet 
lastig vallen, je zult geen angst hebben. Je zult al deze dingen van ver 
zien, zonder je er in het minst door te laten beïnvloeden. 'Maar hoe?' 
vraagt  je me. Je leeft in de tijd en toch ben je als het ware buiten de 
tijd…. Blijf daarom altijd in dit toevluchtsoord van mij! -Aan de priesters, 
onze geliefde zonen, bericht aan Fr. Stefano Gobbi, n. 33 
In dit opzicht zou je eenvoudig kunnen zeggen dat, waar ze ook zijn, ze, 
als ze in de Harten van Christus en Maria zijn, ‘een toevluchtsoord’ zijn. 
  
Allereerst ben jij de toevlucht. Voordat het een plaats is, is het een 
persoon, een persoon die leeft met de Heilige Geest, in een staat van 
genade. Een toevluchtsoord begint met de persoon die haar ziel, haar 
lichaam, haar wezen, haar moraal heeft toegewijd, volgens het Woord 
van de Heer, de leer van de Kerk en de wet van de Tien Geboden. —Fr. 
Michel Rodrigue, "The Time of the Refuges" 
  
En toch suggereert de rijkdom aan persoonlijke openbaring dat er 
aangewezen ‘plaatsen’ gereserveerd zijn voor tenminste enkele van de 
gelovigen. En dit is alleen maar logisch: 
  
Het is nodig dat een kleine kudde leeft, hoe klein het ook mag zijn. —
PAUS PAULUS VI, Het geheim Paul VIJean Guitton, p. 152-153, 
Referentie (7), p. ix. 
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Hier is de Costa Ricaanse ziener, Luz de María de Bonilla: 
Er komt een tijd dat je in kleine gemeenschappen moet samenkomen, en 
dat weet je. Met Mijn Liefde in je aanwezig, verander je karakter, leer om 
je broeders en zusters niet te kwetsen en te vergeven, zodat jullie op 
deze moeilijke momenten degenen kunnen zijn die Mijn Troost en Mijn 
Liefde naar je broeders en zusters brengen. —Jesus to Luz de María, 10 
oktober 2018 

Naarmate het steeds duidelijker wordt dat velen zullen worden 
uitgesloten van deelname aan de samenleving zonder een 
"vaccinpaspoort", anticiperen deze berichten misschien op het 
onvermijdelijke: 

In gezinnen, in gemeenschappen, voor zover het voor jou mogelijk is, 
moet je toevluchtsoorden voorbereiden die toevluchtsoorden van de 
heilige harten zullen worden genoemd. Haal op deze plaatsen het 
voedsel en alles wat nodig is voor degenen die zullen komen. Wees niet 
egoïstisch. Bescherm uw broeders en zusters met de liefde van het 
goddelijke woord in de heilige Schrift, in het voor u houden van de 
voorschriften van de goddelijke wet; op deze manier kunt u de vervulling 
van de [profetisch] openbaringen met grotere kracht als u binnen het 
geloof bent. -Mary aan Luz de María de Bonilla, 26 augustus 2019 
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In navolging van de boodschappen van Fr. Michel dat er tijdelijke 
toevluchtsoorden zullen zijn vóór 'permanente', zegt Jezus tegen Luz de 
María: 

Kom samen in groepen, of het nu gaat om gezinnen, gebedsgroepen of 
hechte vriendschappen, en bereid plaatsen voor waar u in tijden van 
zware vervolging of oorlog bij elkaar kunt blijven. Breng de nodige items 
bij elkaar zodat je er kunt blijven totdat Mijn Engelen je [anders] vertellen. 
Deze toevluchtsoorden worden beschermd tegen invasie. Bedenk dat 
eenheid kracht geeft: als een persoon zwak wordt in het geloof, zal een 
ander hem verheffen. Als iemand ziek is, zal een andere broer of zus 
hen in eenheid bijstaan. - 12 januari 2020 
 
De tijd komt spoedig, het nadert snel, want Mijn toevluchtsoorden 
bevinden zich in de stadia van voorbereidingen door de handen van Mijn 
gelovigen. Mijn volk, Mijn engelen zullen komen en je begeleiden naar je 
toevluchtsoorden waar je beschut zult worden tegen de stormen en de 
krachten van de antichrist en deze ene wereldregering. —Jesus to 
Jennifer, 14 juli 2004 

En tot slot ontving de Italiaanse ziener Gisella Cardia de volgende 
berichten die vooral van toepassing zijn op degenen die zich 
aangespoord voelen om dergelijke "eenzaamheid" voor te bereiden: 

Mijn kinderen, bereid veilige toevluchtsoorden voor, want er zal een tijd 
komen dat je mijn zonen, de priesters, niet eens zult kunnen vertrouwen.  
 
Deze periode van afvalligheid zal jullie in grote verwarring en verdrukking 
brengen, maar jullie, mijn kinderen, blijf altijd gebonden aan het woord 
van God, raak niet verstrikt in het modernisme! —Mary to Gisella Cardia, 
17 september 2019) 
 
Bereid veilige toevluchtsoorden voor, voor de komende tijden; vervolging 
is aan de gang, let altijd op. Mijn kinderen, ik vraag jullie om kracht en 
moed; bid voor de doden die er zijn en zullen zijn, de epidemieën zullen 
doorgaan totdat mijn kinderen het licht van God in hun hart zien. Het 
kruis zal spoedig de hemel verlichten en het zal de laatste daad van 
genade zijn. Spoedig, heel spoedig zal alles snel gebeuren, zo erg zelfs 
dat je zult geloven dat je al deze pijn niet meer kunt verdragen, maar als 
je alles aan je Heiland toevertrouwt, want hij is bereid alles te 
vernieuwen, en je leven zal vol van vreugde en liefde zijn.  -Mary aan 
Gisella Cardia, 21 april 2020 . Natuurlijk beschouwt men deze 
boodschappen in een geest van gebed, wijsheid en voorzichtigheid - en 
indien mogelijk onder geestelijke leiding. 
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Bereid veilige schuilplaatsen voor, bereid je huizen voor als kleine 
kerken en ik zal bij je zijn. Een opstand is nabij, zowel binnen als buiten 
de Kerk. -Mary aan Gisella Cardia, 19 mei 2020 
 
Mijn kinderen, ik vraag jullie om voor minstens drie maanden voedsel 
aan te leggen. Ik had je al verteld dat de vrijheid die je wordt verleend 
een illusie zou zijn - je zult opnieuw gedwongen worden om in je huizen 
te blijven, maar deze keer zal het erger zijn omdat er een burgeroorlog 
nabij is. […]  
Mijn kinderen, verzamel geen geld, want er komt een dag dat je niets 
meer kunt krijgen. Hongersnood zal ernstig zijn en de economie staat op 
het punt te worden vernietigd. Bid en vergroot gebedscenakels, wijd uw 
huizen in en bereid er altaren voor. —Mary to Gisella Cardia, 18 
augustus 2020 
 
Deze ernstige waarschuwingen komen overeen met de Tijdlijn, wat ook 
deze "barensweeën" van oorlog, economische en sociale ineenstorting, 
vervolging en uiteindelijk de Waarschuwing verklaart, die plaats maakt 
voor de laatste kastijdingen waaronder de Antichrist.  

Dit alles gezegd hebbende, misschien wel de belangrijkste persoonlijke 
onthulling over wat onze denkwijze zou moeten zijn, werd onlangs 
opnieuw aan Pedro Regis uit Brazilië gegeven:                                  
Wees van de Heer: dit is mijn verlangen - zoek de hemel: dit is je doel. 
Open je hart en leef in de richting van het paradijs. —Our Lady, 25 maart 
2021; "Seek Heaven" 

Zoek eerst het koninkrijk van God, zei Jezus. Wanneer iemand dit doet 
met heel zijn hart, ziel en kracht, begint plotseling het gebied van deze 
wereld te verdwijnen en de gehechtheid aan niet alleen zijn goederen, 
maar zijn leven begint verbroken te worden. Op deze manier wordt de 
Goddelijke Wil, wat het ook brengt: leven, dood, gezondheid, ziekte, 
onduidelijkheid, martelaarschap… het voedsel van de ziel. Zelfbehoud is 
dus niet meer de eerste gedachte, maar alleen de glorie van God en het 
redden van zielen. 
 
Dit is waar onze ogen gefixeerd moeten zijn: kortom, op Jezus.  
.. laten we onszelf verlossen van elke last en zonde die aan ons kleeft 
en volharden in het rennen van de race die voor ons ligt 
terwijl we onze ogen op Jezus gericht houden, de leider en perfecter van 
het geloof. (Heb 12: 1-2) 
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Gisella – De storm is begonnen 
 
Onze Lieve Vrouw Gisella Cardia op 20 maart 2021: 
 
Lieve kinderen, bedankt dat je hier in gebed bent en dat je in je hart op 
mijn oproep hebt gereageerd. Geliefde kinderen, uw gebeden 
verzachten mijn lijden en dat van mijn Zoon. Kinderen, wees voorbereid:  
 
de storm is op jullie en ik vraag jullie om te vergeven, lief te hebben en te 
bekennen om klaar te zijn voor wat er gaat gebeuren en voor de tijden 
die komen. Dit is de tijd om je te verenigen en niet om verdeeld te 
worden: wees echte mannen en vrouwen van geloof, wees degenen die 
in de frontlinie zullen vechten. Dit is de tijd wanneer je door de hemel 
wordt gevraagd om schuilplaatsen en toevluchtsoorden te zoeken waar 
je je ook kunt verstoppen om te bidden: de voorspelde tijden zijn 
aangebroken. Mijn kinderen, ik als Moeder ben met jullie samen met mijn 
engelen om jullie te beschermen. Nu verlaat ik u met mijn moederlijke 
zegen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, amen. 
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Gisella - Alles is voorbereid 
 
Onze Lieve Vrouw Gisella Cardia op 9 maart 2021: 
 
Lieve kinderen, uw gebeden drogen mijn tranen. Mijn kinderen, pijn die 
wordt geofferd, moet vreugde brengen. Kinderen, niet alles zal zijn zoals 
u verwacht, de aarde zoals u die kent zal niet langer bestaan; je wordt 
getransformeerd in licht en naar een veilige plek gebracht;  wees niet 
bang, want op die momenten zal alles pijnloos zijn. Ik vraag je alleen om 
te bidden voor je transformatie. 
 
Mijn kinderen, de nieuwe aarde zal vol vreugde en vrede zijn en er zal 
geen ziekte zijn; alles is voorbereid op uw komst. 
Kinderen, je zult niet kunnen verdragen wat je spoedig zult zien als je 
niet in geloof en gebed bent: let op, want de duivel zal er alles aan doen 
om je te ontmoedigen, zozeer zelfs dat zelfs degenen die zeggen dat ze 
geloof hebben, vast komen te zitten in zijn web.  
 
Mijn kinderen, breng vele zielen tot Jezus, zodat ze Hem zouden kennen 
en altijd trouw aan Hem zouden zijn. Kinderen, velen hebben het kwaad 
aangehangen, de godslasteringen en verdorvenheden van de wereld, 
maar ze hebben nog niet begrepen dat hun "ja" alleen voor God moet 
zijn. Kinderen, open alsjeblieft je ogen en kijk om je heen: begrijp je niet 
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waar je naar toe bent gekomen? De geestelijke oorlog is aan de gang: 
waak over uw kinderen, bid voor uw heersers, zodat het licht hun hart 
zou binnendringen. Nu verlaat ik u met mijn moederlijke zegen in de 
naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, amen. 
 

 

Luisa - Goddelijke bescherming 
 

 
Onze Heer tot dienaar van God Luisa Piccarreta op 18 mei 1915: 
Jezus openbaarde aan Luisa zijn grote lijden "Vanwege het ernstige 
kwaad dat de schepselen lijden en zullen lijden," Zei hij, eraan 
toevoegend "Maar ik moet de gerechtigheid haar rechten geven." Hij 
sprak toen echter over hoe Hij degenen zal beschermen die "Leven in de 
goddelijke wil":  Wat treur ik! Wat treur ik! 
 
En Hij barst in snikken uit. Maar wie kan alles zeggen? Nu, terwijl ik in 
deze toestand was, zei mijn lieve Jezus, om op de een of andere manier 
mijn angsten en schrik te kalmeren: 



 

17 
 

 
Mijn dochter, moed. Het is waar dat de tragedie groot zal zijn, maar weet 
dat ik respect zal hebben voor de zielen die leven vanuit mijn Wil, en 
voor de plaatsen waar deze zielen zijn. Net zoals de koningen van de 
aarde hun eigen hoven en vertrekken hebben waarin ze zich 
beschermen te midden van gevaren en onder de felste vijanden - 
aangezien hun kracht zo sterk is dat terwijl de vijanden andere plaatsen 
vernietigen, ze daar niet naar durven kijken - uit angst om verslagen te 
worden - op dezelfde manier heb ook ik, koning van de hemel, mijn 
vertrekken en mijn hoven op aarde. Dit zijn de zielen die leven in mijn 
Wil, in wie ik leef; en het hof van de hemel beschermt hen.  
 
De kracht van mijn Wil houdt ze veilig, maakt de kogels koud en drijft de 
felste vijanden terug. Mijn dochter, waarom blijven de gezegenden zelf 
veilig en volledig gelukkig, zelfs als ze zien dat de wezens lijden en dat 
de aarde in vlammen oploopt? Precies omdat ze volledig in mijn 
bescherming leven.  
 
Weet dat ik de zielen die volledig vanuit mijn Wil op aarde leven, in 
dezelfde toestand breng als de Gezegende. Leef daarom in mijn Wil en 
vrees niets. Sterker nog, in deze tijden van menselijk bloedbad wil Ik niet 
alleen dat je in mijn Wil leeft, maar ook tussen je broeders leeft - tussen 
Mij en hen. Je zult Mij stevig vasthouden, beschut tegen de 
overtredingen die schepselen Mij sturen. Terwijl Ik je het geschenk van 
mijn Mensheid en van alles wat ik heb geleden geef, terwijl je Mij 
beschut houdt, zul je aan je broeders mijn Bloed, mijn wonden, mijn 
doornen geven - mijn verdiensten voor hun redding. 

Enkele jaren later zei Jezus ook tegen Luisa: 

Je moet weten dat Ik altijd van Mijn kinderen houd, Mijn geliefde 
schepselen, Ik zou Mijzelf binnenstebuiten keren om ze niet te zien 
slaan; zozeer zelfs dat ik ze in de sombere tijden die komen, allemaal in 
de handen van mijn Hemelse Moeder heb gelegd - aan Haar heb ik ze 
toevertrouwd, zodat ze ze voor Mij onder haar veilige mantel mag 
houden. Ik zal haar alles geven die ze wil; zelfs de dood zal geen macht 
hebben over degenen die onder de hoede zullen zijn van Mijn Moeder. 
  
Nu, terwijl Hij dit zei, toonde mijn lieve Jezus me met feiten hoe de 
Soevereine Koningin uit de hemel neerdaalde met een onuitsprekelijke 
majesteit en een tederheid die volledig moederlijk was; en ze ging rond 
te midden van wezens, door alle naties heen, en ze markeerde haar 
lieve kinderen en degenen die niet door de gesel mochten worden 
aangeraakt. Wie mijn Hemelse Moeder ook aanraakte, de gesel had 
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geen kracht om die wezens aan te raken. Lieve Jezus gaf zijn Moeder 
het recht om in veiligheid te brengen wie ze maar wilde.  
 
Hoe ontroerend was het om de hemelse keizerin naar alle plaatsen van 
de wereld te zien gaan, wezens in haar moederlijke handen nam, ze 
dicht bij haar borst hield, ze onder haar mantel verborg, zodat geen 
kwaad degenen kon schaden die haar moederlijke goedheid bewaarde 
onder haar hoede, beschermd en verdedigd. Oh! als iedereen kon zien 
met hoeveel liefde en tederheid de Hemelse Koningin dit ambt vervulde, 
zouden ze het uitroepen van troost en zouden ze houden van haar die 
zoveel van ons houdt. - 6 juni 1935 

In de goedgekeurde verschijningen aan Elizabeth Kindelmann 
bevestigde Onze Lieve Heer zijn voorliefde dat Onze Lieve Vrouw een 
toevluchtsoord zou zijn voor Zijn volk: 

Mijn moeder is de ark van Noach ... —De vlam van liefde, p. 
109; bijval van aartsbisschop Charles Chaput 
 
… De heilzame invloed van de Heilige Maagd op de mensen… vloeit 
voort uit de overvloed van de verdiensten van Christus, berust op Zijn 
bemiddeling, hangt er volledig van af en put er al haar kracht uit. -
Catechismus van de katholieke kerk, n. 970 
 

 

Het toevluchtsoord voor onze tijd 
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Waarom we "The Chip" (onder welke vorm ook) niet 
kunnen gebruiken. 
 

 
De hemel heeft Luz de Maria de Bonilla verschillende berichten gegeven 
over de verborgen duivelse intentie en het gebruik van de microchip voor 
de mensheid. Hieronder staan slechts enkele van de berichten die ze 
heeft ontvangen.  
 

DE HEILIGE MAAGD MARIA 07.07.2017 
 
De mensen van mijn Zoon blijven inert en weigeren de tijden waarin ze 
leven te erkennen, en de vijand van de ziel neemt met zijn bedrog elk 
moment de mensheid over.. Technologische uitvindingen worden door 
de overgrote meerderheid van de mensheid zonder de nodige kennis 
geprezen. Dit brengt de mens dichter bij instemming, ongeacht wat de 
technologische nieuwigheid is. Zodoende zal de mensheid het gebruik 
van de microchip met groot vertrouwen verwelkomen, aangezien dit 
ingenieuze en minuscule apparaat de grootste controller is die ooit heeft 
bestaan. 

Door de microchip zullen de eigen gedachten van de mens worden 
afgeschaft en zal de vrijheid die mijn Zoon aan de mens heeft gegeven 
definitief worden aangegrepen. De microchip is een belangrijk teken voor 
de openbare verschijning van de antichrist. 

Ouders: je wordt gedomineerd door de technologie van de demon. Elke 
nieuwigheid die u in de handen van uw kinderen legt, is een geplande 
tactiek zodat uw kinderen de microchip implementeren en een deel 
worden van de aanbidders van de antichrist. Uw kinderen zullen blanco 
wezens worden, producten van technologie die zijn gemaakt om de 
mens te domineren. 

ONZE HEER JEZUS CHRISTUS 14.12.2016 

Sta niet toe dat ze u verzegelen. Laat ze u in geen geval verzegelen met 
de microchip. Ik zal voor Mijn volk zorgen, ik zal voor Mijn gelovigen 
zorgen. Net zoals ik de vogels van het veld voed, zo zal ik voor mijn 
gelovigen zorgen. 
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DE HEILIGE MAAGD MARIA 13.05.2016 

U mag niet toestaan dat de microchip in het menselijk lichaam wordt 
geïmplementeerd. Heb vertrouwen dat noch Mijn Zoon, noch ik zullen 
toestaan dat de getrouwe mensen marcheren onder de 
waanvoorstellingen van de handlangers van de antichrist die vrij door 
Europa wandelen, zelfs het Huis van Mijn Zoon durven binnen te gaan. 

DE HEILIGE MAAGD MARIA 02.05.2016 

Ik verberg voor hen niet dat de hongersnood over de hele wereld 
gevoeld zal worden: rijk en arm zullen honger lijden, geld zal niet het 
middel zijn om voedsel, kleding of medicijnen te kopen. In het licht van 
de gevallen economie zal niets geldig zijn voor het levensonderhoud van 
de mens totdat ze zich voorbereiden om het zegel van het beest, de 
microchip, op je lichaam te plaatsen, dat de heersers van de naties van 
hun volk zullen eisen om ze in de handen van de antichrist te geven. 

ONZE HEER JEZUS CHRISTUS 02.04.2016 

De universele munt zal snel arriveren, samen met de regeringen die de 
microchip in hun inwoners zullen implanteren. Mijn kinderen zullen 
eronder lijden. Je moet niet vergeten dat het voedsel van de vogels die 
Ik voorzie, net zoals het voedsel voor Mijn Volk uit Mijn Hand zal komen. 

ONZE HEER JEZUS CHRISTUS 21.01.2016 

In dit technologische tijdperk waarin de mensheid leeft, hebben ze de 
mens ertoe gebracht een geïmplanteerde chip als normaal te 
beschouwen, maar Mijn kinderen mogen het niet accepteren. Het is het 
teken van het beest waardoor u hun slaven zult worden. 

DE HEILIGE MAAGD MARIA 08.10.2015 

Geliefden, heel binnenkort zullen ze beginnen met de verplichting en de 
implementatie van de microchip, zodat jullie het allemaal accepteren. Ze 
weten heel goed dat dit het zegel van Satan is, waardoor ze niet alleen 
in zijn voetsporen zullen treden en je sociale leven zullen beheersen, 
maar ook je economische aspect, zelfs je geest, zodat je iets niet zult 
kunnen doen, zelfs als je het innerlijk wilt. Je zult niet  in staat zijn om 
een enkel woord van gebed uit te zenden, je zult niet eens in staat zijn 
om Mijn Zoon om hulp te vragen. (Openbaring 13: 16-17)  
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DE HEILIGE MAAGD MARIA 09.09.2015 

'Je hebt jezelf overgegeven aan het kwaad. . . je plaatst jezelf in de 
handen van het kwaad. Hoe vaak heb ik je gewaarschuwd voor degene 
die de mensheid zou overnemen en je zou beheersen! ... Je verwachtte 
een man ... Maar je hebt hem de hele dag bij je. U onthult uw intieme 
gegevens, stelt uw familie bloot. Je hebt de controle over je werken en 
daden gegeven aan degenen die macht manipuleren in naam van het 
kwaad. Je hebt je overgegeven aan misbruikte technologie. Je onthult je 
eigen data en elke gebeurtenis in het leven op de sociale media. U hoeft 
niet te wachten totdat de microchip is gecontroleerd; ze hebben je al 
onder controle en stellen je op deze manier voor om te accepteren dat je 
wordt verzegeld met de microchip. "  

DE HEILIGE MAAGD MARIA 05.10.2015 

De mensen van Mijn Zoon worden geconfronteerd met grote 
bedreigingen ... De microchip is de claim van de demon op de mens en 
op de ziel van wezens. Sommigen zagen het als ver weg of als een 
fantasie, maar het opleggen van de microchip is een realiteit die 
binnenkort zal worden vastgesteld. 

Politiek is een façade waar het achter schuilgaat, en de microchip zal als 
een verrassing verschijnen rond de stad van mijn zoon. De 
wereldeconomie zal vallen en daardoor zal de regering van het kwaad 
verschijnen om de mensheid te domineren. 

DE AARTSENGEL MICHAËL 02.05.2015 

Satan zal de mens aanvallen waar de mens de controle verliest: de 
economie zal worden gedestabiliseerd, en de algemene crash zal op 
wereldschaal beginnen, en degenen die niet geestelijk sterk zijn, zullen 
hun leven aan het kwaad overgeven in ruil voor een valse economische 
zekerheid door de microchip; en anderen zullen hun leven beëindigen 
vanwege geld.   

DE HEILIGE MAAGD MARIA 31.01.2014 

De duisternis gaat genadeloos op aarde vooruit en deze duisternis zal de 
geest van de mens zo blijven verstoren dat de mens stopt met denken. 
Hij zal eenvoudig worden aangestuurd door een microchip die hem in 
een levenloos wezen zal veranderen, en als een marionet zal hij worden 
gebruikt door de groten en machtigen.  
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ONZE HEER JEZUS CHRISTUS 23.11.2012 

Dus met geloof in Mijn Woord, sta jezelf niet toe, mijn gelovigen, om 
kennis te maken met de microchip die zich met spoed over de 
verschillende landen zal verspreiden. Bedenk dat Mijn manna uit Mijn 
Huis zal neerdalen, omdat Ik trouw ben aan Mijn volk, als Mijn volk 
trouw is aan Mij. 

 

Gisella Cardia - je begrijpt het niet! 
 
 
Onze Lieve Vrouw aan Gisella Cardia , 28 april 2020: 
  
Lieve kinderen, bedankt dat je verenigd bent in gebed en dat je mijn 
roeping in je hart hebt aangenomen. Geliefde kinderen, de machtigen 
hebben alles gepland, zonder rekening te houden met God. Het heeft 
geen zin voor hen om te ontsnappen voordat ze gebeuren, want mijn 
veilige havens zijn gebed, opoffering, boete en wat God al voor je heeft 
voorbereid. Verheug u, kinderen, want u zult Jezus zien neerdalen, net 
zoals Hij wegging [vgl. Handelingen 1:11]. Geliefde kinderen, mijn Heer 
lijdt zo erg omdat Hij stierf voor jou en je zonden, maar de wereld handelt 
nog steeds in wreedheid. Herders zorgen niet voor de gelovigen: de 
kerken sluiten en binnenkort zal de eucharistie weer van u worden 
weggenomen. Wat komen gaat, zal de dood veroorzaken. Maar je 
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begrijpt het nog steeds niet! Ik ben gestuurd om u te waarschuwen, maar 
velen waarderen mijn aanwezigheid niet eens. Bid, kinderen! Bid onder 
het kruis van mijn zoon, want de aarde is vol demonen. De mens zal 
tegen de mens uithalen en van daaruit zal de oorlog beginnen. Mijn 
geliefden, vertrouw alles aan mijn Heer toe. Nu zegen ik u in de naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 

 

 
Het grote bescherm oord en veilige haven 
 

 
De Kerk en talloze profetische openbaringen verwijzen naar het 
Onbevlekt Hart van Maria als een "ark" ... maar waar vaart ze dan 
naartoe? Het antwoord is de Hart van Christus.  
 
Paus Johannes Paulus II sprak over de “bewonderenswaardige alliantie 
van harten”Van Jezus en Maria, nauw verbonden met de verlossing van 
de mensheid. 
 
We kunnen zeggen dat het mysterie van de verlossing vorm kreeg in het 
hart van de Maagd van Nazareth toen ze haar "fiat" uitsprak. Onder de 
bijzondere invloed van de Heilige Geest heeft dit hart, het hart van zowel 
een maagd als een moeder, vanaf dat moment altijd het werk van haar 
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Zoon gevolgd en is het uitgegaan naar allen die Christus heeft omarmd 
en met wie Christus blijft omhelzen in onuitputtelijke liefde.  
—PAUS ST. JOHANNES PAULUS II, Redemptoris Hominis, Encycliek, 
n. 22 
 

 

 
Jennifer - Op toevluchtsoorden 
 
 
Jennifer is een jonge Amerikaanse moeder en huisvrouw (haar 
achternaam wordt op verzoek van haar geestelijk begeleider 
achtergehouden om de privacy van haar man en familie te respecteren.)  
 
Ze was misschien wat je een 'typische' zondagse katholiek zou hebben 
genoemd die weinig van haar geloof afwist en nog minder van de Bijbel. 
Ze dacht ooit dat "Sodom en Gomorra" twee mensen waren en dat "de 
zaligsprekingen" de naam waren van een rockband. Toen, op een dag 
tijdens de communie tijdens de mis, begon Jezus hoorbaar tot haar te 
spreken door liefdevolle boodschappen te geven en haar te 
waarschuwen: 
 
"Mijn kind, jij bent het verlengstuk van Mijn boodschap van goddelijke 
genade. ' Omdat haar berichten meer gericht zijn op de 
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gerechtigheid moeten ze in een wereld zonder berouw komen, vullen ze 
inderdaad het laatste deel van de boodschap van St. Faustina in: 
 
… Voordat ik kom als een rechtvaardige Rechter, open ik eerst de deur 
van Mijn genade. Hij die weigert door de deur van Mijn genade te gaan, 
moet door de deur van Mijn gerechtigheid gaan ...-Goddelijke genade in 
mijn ziel, Dagboek van St. Faustina, n. 1146 
 
Op een dag droeg de Heer haar op om haar boodschappen te 
presenteren aan de Heilige Vader, paus Johannes Paulus II.  

Fr. Seraphim Michaelenko, vice-postulator van de heiligverklaring van St. 
Faustina, vertaalde de berichten van Jennifer in het Pools. Ze boekte 
een ticket naar Rome en bevond zich, tegen alle verwachtingen in, 
samen met haar metgezellen in de binnengangen van het Vaticaan. Ze 
ontmoette monseigneur Pawel Ptasznik, een goede vriend en 
medewerker van de paus en het Poolse staatssecretariaat voor het 
Vaticaan. De berichten werden doorgegeven aan kardinaal Stanislaw 
Dziwisz, de persoonlijke secretaris van Johannes Paulus II. In een 
vervolggesprek heeft Mgr. Pawel zei: 'Verspreid de berichten op elke 
mogelijke manier naar de wereld.' 

 

Op toevluchtsoorden 

Hieronder volgt een verzameling van enkele van de uitspraken die 
Jennifer gedurende een periode van meerdere jaren hoorbaar heeft 
ontvangen met betrekking tot vluchtelingen (afkomstig 
uit wordsfromjesus.com. Onlangs heeft Jennifers geestelijk leidsman 
gevraagd dat nieuwe berichten weer openbaar worden.) Sommige 
berichten hieronder zijn grimmig en ontnuchterend, maar toch consistent 
met de “profetische consensus” van andere zieners in de wereld en de 
Schrift zelf. 
  
Deze eerste boodschap onthult hoe het Onbevlekte Hart van de Onze-
Lieve-Vrouw een toevluchtsoord is - precies zo, omdat ze allen die de 
veilige haven van haar moederlijke bescherming zijn binnengegaan, naar 
de Haven van Jezus 'Goddelijke Barmhartigheid leidt. Vandaar dat de 
overgrote meerderheid van Jennifer's boodschappen over de 
“toevluchtsoorden” (we hebben ze hier niet allemaal vermeld) precies 
verwijzen naar die ultieme spirituele toevlucht, dat is het Heilig Hart van 
Jezus.  
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9-17-11 8:32 - Vlucht naar het Heilig Hart 

Mijn creatie volgt de richting van de hemel en mijn engelen zijn 
gepositioneerd. Mijn moeder is gestuurd en heeft door haar onbevlekte 
liefde zeeën van haar kinderen naar het hart van haar zoon, goddelijke 
genade, getrokken. Ik roep Mijn kinderen om te vluchten naar Mijn Heilig 
Hart, want alleen daar zul je een toevlucht vinden. 
  

1-20-10 9:35 uur - Je toevlucht is in goddelijke genade 
 
Mijn kind, ik ben jouw eeuwigheid. Elke keer dat Mijn kinderen Mij 
ontvangen in de Eucharistie, komen ze dichter bij de eeuwigheid, want Ik 
ben Jezus. Mijn kind, ik ben gekomen om mijn kinderen te waarschuwen 
dat het stof van de aarde zal opstijgen, en voordat de tarwe wortel schiet 
in de velden, zal de mensheid worden gewekt. De aarde zal keer op keer 
schudden, want het zal de pijn van de arbeid weerkaatsen. Ik zeg u, een 
vrouw heeft de barensweeën vanwege de zonde van de man, en de 
aarde reageert in overeenstemming met de diepte van de zonde van de 
mens. Velen zoeken hun toevluchtsoord op; Ik zeg je, je toevlucht is in 
Mijn Allerheiligste Hart. Uw toevlucht is in de eucharistie. Uw toevlucht is 
in mij, in mijn meest goddelijke barmhartigheid. 

2-23-07 2:40 - Wees voorbereid! 

Mijn kind, wees voorbereid! Wees voorbereid! Wees voorbereid! Let op 
Mijn woorden, want naarmate de tijd nadert, zullen de aanvallen die door 
Satan zullen worden ontketend, ongekende proporties aannemen. 
Ziekten zullen naar voren komen en Mijn volk bijeenbrengen, en je 
huizen zullen een veilige haven zijn totdat Mijn engelen je naar je 
toevluchtsoord leiden.  
 
De dagen van zwartgeblakerde steden komen eraan.  
 
Jij, Mijn kind, hebt een grote missie gekregen… want de 
goederenwagens zullen tevoorschijn komen: Storm na storm; er zal 
oorlog uitbreken en velen zullen voor Mij staan. Deze wereld zal in een 
oogwenk op de knieën worden gebracht. Ga nu heen, want Ik ben Jezus, 
en heb vrede, want alles zal worden gedaan naar Mijn wil. 

 
1/1/11 8:10 uur - De weeën ... 
 
Mijn kind, ik vraag mijn kinderen, waar is uw toevlucht? Is je toevlucht in 
wereldse genoegens of in Mijn Heilig Hart?  
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Ik sprak tot Mijn kinderen over de kou die zal komen, maar Ik vertel je nu 
over de wind die zal komen en die zal volgen,  wat vuur zal zijn. De 
winden zullen over de vlakten van Amerika komen en in het hart van 
deze natie zal een aardbeving zijn die dit land op grotere schaal zal 
verdelen.  
 
China zal zijn leger sturen en Rusland zal zich bij zijn vijand voegen om 
te proberen over dit land van vrijheid te regeren. In het oosten waar dit 
vrijheidsbeeld staat, zullen de steden zwart worden. Op de eilanden zal 
een berg tevoorschijn komen die verstoring in de zee zal voortbrengen 
en een muur van water zal uitstoten die ervoor zal zorgen dat het land 
wegspoelt en een nieuwe kustlijn ontstaat.  
 
De zeven continenten van de wereld zullen in oorlog zijn, aangezien de 
financiële ineenstorting een voor een de naties op de knieën zal krijgen. 
Na deze kou zal een hitte volgen in een tijd waarin de wereld zou 
moeten slapen in de winterbedekking.  
 
Luister Mijn kinderen, want het is tijd om uit je sluimer te ontwaken, want 
de wind lijkt te veranderen vanuit elke richting die alleen uit de hand van 
Mijn Vader kan komen. Ik roep je naar deze tijd van genade. Ik roep u op 
voor de eucharistie, want ik ben Jezus. Ik kom je voorbereiden om je te 
waarschuwen dat tijd wordt verspild en je leven kostbaar is. 

 
3-6-11 4:20 - Velen zullen worden misleid 
 
Mijn kind, ik zal komen en de barrières wegnemen ... Velen zullen 
worden misleid als de Antichrist zijn recept voor misleiding naar voren 
brengt, waardoor velen uit wanhoop zullen worden aangetrokken en in 
deze slechte handen zullen vallen. Ik zeg jullie Mijn kinderen trouw te 
blijven aan het Kruis, want jullie enige toevlucht zal bij Mij zijn, want Ik 
ben Jezus. Van oost naar west zal de chaos zich verspreiden naarmate 
de munteenheid van de ene regering na de andere zal afbrokkelen 
naarmate de schulden worden afbetaald. Naties zullen andere landen 
overnemen en de valuta zal veranderen. Rivieren zullen boven hun 
oevers uitstijgen als gevolg van het grote schudden van de aarde dat 
mensen uit hun slaap zal doen ontwaken. Geef je vandaag over, want je 
ware thuis is in de hemel. 

6-26-03 12:38 - Gebed is een toevluchtsoord 

Er is niets vrediger voor de ziel dan gebed. Als je leven uit de hand lijkt 
te lopen en je je verward voelt, ben je getuige van de aanwezigheid van 
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de boze. Als je ziet dat mensen ervoor kiezen om Mijn onschuldigen te 
doden en velen die in zonde leven, dan zie je de macht van de boze ... 
 
Neem elke dag de tijd om bij Mij te zijn. Neem de tijd om uw ziel 
regelmatig te reinigen ... Mijn mensen, als u maar één keer per maand of 
jaar een bad neemt, denk dan aan het vuil op uw lichaam. Je ziel is op 
dezelfde manier, ze moet altijd worden gereinigd en gekoesterd of zal 
niet voorbereid zijn om Mij te ontmoeten. De duivel probeert harder dan 
ooit om zoveel mogelijk zielen te krijgen als hij kan. Je moet op je hoede 
zijn, Mijn volk, en een beroep doen op je beschermengelen, want ze zijn 
hier om je te helpen.  
 
Mijn kind, wanneer deze tijd komt, zullen het Mijn engelen zijn die je naar 
je toevluchtsoord zullen leiden. Je moet klaar en voorbereid zijn, want 
wanneer deze gebeurtenissen zich beginnen te ontvouwen, zal er weinig 
tijd zijn. Mijn mensen, bereid je voor! Bereid je nu voor, want je tijd, Mijn 
volk, loopt snel ten einde, en deze wereld staat op het punt haar te zien. 
Ik hou van jullie allemaal en ben altijd bij je. Leg nu de dingen van deze 
wereld terzijde en kom met Mij. 

7/10/03 8:15 AM - 7/14/03 3:14 - De waarschuwing is nabij 

Mijn kind, als je het kruis ziet dat verschijnt in de lucht, zullen allen weten 
dat Ik besta en zullen ze de wonden zien die ze aan Mijn Allerheiligste 
Hart hebben toegevoegd. Deze wereld, met zijn gebrek aan respect voor 
het leven en gebrek aan respect voor het lichaam, zorgt ervoor dat Mijn 
wonden hevig bloeden ...  
 
Mijn mensen, jullie tijd is nu om je voor te bereiden, want de komst van 
de Antichrist is nabij. Mijn volk, je mag niet eens naar de ogen van de 
Antichrist kijken, want zijn ogen hebben zo'n kracht dat je kunt 
vallen voor zijn slechte plannen ...  
 
Mijn volk, de tijd komt dat je je families moet verzamelen en elkaar moet 
helpen en velen van mijn getrouwen zullen worden vervolgd. Je zult naar 
je toevluchtsoorden moeten gaan en Ik zal je Mijn Hemelse Manna 
geven. U moet nu beginnen met het reinigen en voorbereiden van uw 
ziel. Mijn volk, jullie zullen doorgaan met het zien van vele verwoestende 
stormen en aardbevingen en deze aarde zal blijven beven vanwege de 
zondigheid van de mens. Blijf Mijn smeekbeden niet negeren, lieve 
mensen, want jullie weten niet wanneer het jullie oordeelsuur zal zijn ...  
Mijn kind, deze periode van zuivering is begonnen. Je bent getuige van 
de scheiding van familie en vrienden en je zult verward lijken, maar blijf 
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gefocust op het koninkrijk en ik beloof je dat Mijn getrouwen beloond 
zullen worden. De tijd van grote waarschuwing is nabij en je moet je 
blijven voorbereiden. 
 
Het volgende visioen dat aan Jennifer werd gegeven, weerspiegelt de 
"weeën" in de Tijdlijn. Dit zijn serieuze berichten, niet bedoeld om 
mensen bang te maken, maar om ons te laten beseffen hoe ernstig de 
mensheid is gevallen.  
 
Honderdduizend baby's worden elke dag in de wereld geaborteerd; 
pornografie is het huis van miljarden; drugsgebruik en mensenhandel 
zijn wijdverbreid; en velen kunnen zelfs geen schoon kopje water vinden 
terwijl het Westen dik wordt.  
 
De woorden van Ezechiël zijn hier de moeite waard om te onthouden: 'U 
zegt: "De weg van de Heer is niet eerlijk!" Hoor nu, huis van Israël: is het 
mijn weg die oneerlijk is? Zijn jouw manieren niet oneerlijk? ' (18: 25). 

1-30-04, 6:32 uur. - De visie 

"Mijn kind, ga en schrijf dit visioen op dat ik je geef." 

Ik zit in mijn keuken. Ik ruik de lucht buiten en het lijkt alsof het laat in de 
lente of de vroege zomer is. Het regent net niet meer omdat ik kan zien 
dat alles nat is. Jezus zegt dan tegen mij: 

"Mijn kind, dit is het moment waarop je wordt verteld om naar je 
toevluchtsoord te gaan." 

Ik zie nu dat de lucht grijs is en er stormachtig uitziet. De aarde schudt al 
geruime tijd. Verderop in deze visie laat hij me as zien. Jezus zegt dan: 

“… Want een deel van deze aarde zal uiteenvallen als as in een vuur. 
Natie op natie zal de aarde voelen beven en er zal een groot vuur 
komen. De aarde zal worden gewekt. " 

Ik zie een visie op de beurs van New York en de mensen raken in 
paniek. Jezus zegt dan tegen mij: 

"Er zal een grote onderbreking zijn in uw financiële instellingen, want 
deze wereld is zo vol hebzucht en geld en ik zal dit kwaad wegvagen." 

Ik zie in dit visioen storm na storm en de oceaan is in chaos. De golven 
zijn zo groot dat huizen en steden wegspoelen. Jezus zegt dan: 
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"Ga heen, Mijn kind, en deel alles wat Ik je vertel en laat zien, want Mijn 
volk, je realiseert je niet het ontwaken dat je zult doorstaan." 

Jezus zet dit visioen voort. Ik zie gebouwen in stukken liggen en mensen 
liggen vol puin op straat. Het lijkt erop dat er een soort bombardement of 
explosie is geweest. Jezus zegt dan: 

"Je ziet de scheiding tussen hemel en hel." 

Jezus blijft me meer laten zien. Ik zie overal mensen liggen en het is 
moeilijk te onderscheiden wie er leeft en wie er dood is. Jezus zegt: 

“Er zal een grote ziekte en hongersnood zijn. Mijn kind, deze wereld zal 
niet meer zijn zoals je hem hebt leren kennen en toch wordt deze wereld 
door al deze vernietiging gezuiverd. Zeg tegen Mijn volk dat ze zich 
moeten bekeren, berouw hebben van hun zonden, want zo velen 
beseffen niet hoeveel lijden ze zullen ondergaan. " 

Jezus laat me dan een visioen zien van wat miljoenen mensen op hun 
knieën lijken te zijn. Ik kan ze zien huilen en God om vergeving smeken. 
Jezus zegt dan tegen mij: 

'Zeg tegen Mijn volk dat ze zich moeten bekeren, want elke ziel krijgt een 
vrije wil. Dit is niet het uur om aan de wereld te denken, maar om naar 
de bestemming van je ziel te kijken, want de eeuwigheid is voor altijd. 
Het uur is gekomen, mijn volk. Ga nu heen en luister naar de Meester, 
want ik ben Jezus. " 

5-17-04 9:45 - Deze gebeurtenissen zullen de mensheid 
herstellen 

Mijn volk, alles wat ik tot je heb gesproken, is niet om angst in je hart te 
veroorzaken. Luister! Luister want Ik ben je Herder die ieder van jullie 
roept om je te bekeren en je leven te leiden dat Mij aangenamer maakt. 
Deze historische tijden waarin u leeft, zullen tijden zijn die met grote 
vreugde worden omhelsd, want telkens als ik tot u kom met mijn 
woorden, waarschuw ik u uit liefde.  
 
Deze gebeurtenissen zullen deze aarde zuiveren en de mensheid 
terugbrengen naar de manier waarop ik het bedoeld had. Ik zal in 
glorieuze pracht komen en elk van Mijn gelovigen opeisen. Elke keer dat 
je je ogen en harten opent voor Mijn woord, voor de evangelische 
boodschap, zeg je dan ja tegen Mij en zet je de wereld opzij. Mijn liefde 
is oneindig, onvoorwaardelijk - en nu is het jouw vrije wil om die liefde te 
accepteren. Je bent in tijden van voorbereiding vóór je reistijd. Voor 
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sommigen zal het je eeuwige reis zijn naar je moment van oordeel. Voor 
sommigen wordt u naar uw toevluchtsoord geroepen. Je moet toestaan 
dat Mijn engelen je leiden, want dit zal een tijd zijn dat je je volledige 
vertrouwen in Mij moet stellen. 

6/11/04 10:30 AM - Zoek uw toevlucht in een smetteloos 
hart 

Mijn volk, keer je tot Mij en geef alles over aan Mijn wil voor jou. Want de 
tijd ontvouwt zich [van] wat u in de Schrift is voorzegd. Deze berichten 
zijn bedoeld om uw ogen en harten te openen voor wat er door de 
evangelische boodschap is gesproken. Je wereld is geen toevluchtsoord, 
want je enige toevlucht is in Mij. Ik, Jezus, kan vrede in je hart brengen. 
Zoek je toevlucht in een reine en zuivere ziel, want dan wordt Mijn liefde 
in jou vergroot. [Met betrekking tot de toevlucht van een "onbevlekt hart", 
zie Het toevluchtsoord voor onze tijd] 

6-15-04 8:45 uur - Mijn engelen zullen je omringen 

Mijn volk, er zal spoedig groot vuur uit de lucht vallen en degenen die in 
de duisternis wandelen, zullen alleen de eeuwige duisternis zien ... 
Vertrouw op Mij en Mijn wil voor jullie, want er worden overal op de 
wereld veel plaatsen voorbereid zodat Mijn gelovigen  er hun toevlucht in 
kunnen nemen. Mijn engelen zullen deze plek met grote bescherming 
omringen, maar het is belangrijk dat ze worden gezegend en toegewijd 
aan Mijn Allerheiligste Hart. [Zie ook dit bericht van Fr. Michel 
betreffende bescherming tegen tuchtiging door vuur] 

6-22-04 11:15 uur - Bid voor uw gezin 

Mijn mensen, vereenvoudig! Makkelijker maken! Vereenvoudig en bereid 
je nu voor, want de tijd komt snel dat je naar je toevluchtsoord wordt 
geleid. Blijf bidden voor degenen in uw familie die het verst van Mij 
verwijderd zijn en wees een getuige voor hen, want uw gebeden zijn veel 
krachtiger dan de woede die u spreekt. Wees stil met je woede en blijf 
waakzaam in gebed, want gebed is wat mijn verloren schapen dichter bij 
het koninkrijk brengt. De strijd woedt voort en vermenigvuldig elke dag je 
gebeden en bepantser jezelf met de bescherming die ik je heb gegeven. 
Bind uw rozenkransen en plaats beschermende medailles op uw gezin *, 
vooral uw kinderen. Het uur loopt snel af en de pagina's in de 
geschiedenis staan op het punt om te draaien. Dus nogmaals, ik zeg je, 
is je ziel bereid om Mij te ontmoeten? Want Ik ben de eerste, de laatste, 
het begin en het einde en het oordeel van de wereld zal niet voorgaan 
boven Mijn oordeel over je ziel. [*Zie "Bescherming tegen kastijding met 
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sacramentals 'Over de lange traditie van de Kerk om speciale voorrang 
te geven aan sacramentaliën zoals de Sint-Benedictusmedaille, de 
wonderbaarlijke medaille, het scapulier, enz.] 

10/12/04 8:50 - Refuges zijn in hun laatste fase 

Mijn volk, ik ben het, Jezus, die Mijn vlees en bloed voor de hele 
mensheid heeft vergoten. Als je alleen de diepte van Mijn lijden kende, 
als je de diepte van je zonden kende, zou je de diepte van Mijn liefde 
gaan begrijpen. Dagen van duisternis zullen spoedig deze aarde 
bedekken.  
 
* Dagen van grote droefheid zullen spoedig over Mijn volk vallen ... 
bereid je voor op deze aarde zal schommelen, deze aarde zal beven en 
veel gebieden die de poort naar de hel zijn geworden zullen dat niet 
meer zijn. Je moet de strijd voeren om je ziel te redden, maar je kunt 
deze strijd niet alleen voeren. Je moet naar Mij komen, kom naar de 
Sacramenten! … Mijn volk, uw enige wapenrusting is gebed en vasten, 
want, nogmaals, ik zeg u, als u vandaag geroepen zou worden voor uw 
moment van oordeel, bent u dan voorbereid? Ik stuur deze woorden niet 
om angst te veroorzaken, want ze komen om je te laten zien hoe 
kostbaar je voor Mij bent. Uw enige "ticket" naar het koninkrijk is door de 
wereld te verloochenen en de geboden na te leven, de 
evangelieboodschap na te leven. Mijn toevluchtsoorden bevinden zich 
overal ter wereld in de laatste voorbereidingsfase. Als je niet bereid bent 
om de wereld los te laten en te gaan waar je geroepen bent, word je het 
slachtoffer van de Antichrist. Dit is het uur om een getuigenis van de 
waarheid te zijn, want zo velen leven in een valse wereld met eeuwige 
gevolgen. [Zie de "Profetie in Rome" die deze woorden weerkaatst] 

11/18/04 9:45 - Wijd toevluchtsoorden toe aan het Heilig 
Hart 

Mijn volk, het licht zal komen en op de mensheid vallen. Elke lichtstraal 
die vanuit Mijn Heilig Hart schijnt, zal je ziel wakker maken. De dagen 
komen eraan, want je zult zien hoe de aarde zal reageren op de diepte 
van de zonden van de mens. Je wordt geplaagd door ziekten en 
insecten die veel gebieden zullen vernietigen. Je zult vuur uit de lucht 
zien vallen en gebieden die de oogst van zulk kwaad zijn geworden, 
zullen als as in een vuur uiteenvallen. Je zult een oorlog van miljoenen 
mensen zien en de komst van degene die beweert dat Hij Mij is en velen 
tot hun dood zal brengen.  
Je zult worden verzameld en genummerd en het recht wordt ontzegd om 
iets te zeggen dat van mij is. U [zoals bij degenen die niet voorbereid 
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zijn] zal verleid worden door zijn valse wonderen en velen zullen komen 
en beweren dat ze door Mij gezonden zijn, maar jullie worden misleid, 
want het zijn valse profeten die komen om grotere glorie en eer te 
claimen. U zult getuige zijn van de val van iemand die is uitgekozen om 
te leiden en als deze tijd komt, zullen uw financiële instellingen tot 
stilstand komen. Natie zal tegen elkaar opstaan, en toch wordt door al 
deze vernietiging deze wereld gereinigd van haar vuiligheid. Ik zal 
komen en die van Mijn uitverkoren zonen die hun roeping hebben 
ontkend, uitwieden en een nog groter licht laten schijnen op degenen die 
trouw blijven aan het Kruis en bereid zijn om de marteldood te sterven 
omdat ze de waarheid spreken, want de hele mensheid zal weten dat Ik 
de ware Messias ben. De hele mensheid zal de wonden zien die hij heeft 
toegevoegd aan Mijn Heilig Hart. Deze wereld zal niet rusten voordat de 
mensheid is hersteld zoals ik het had bedoeld. Je mag je Meester niet 
voorlopen, want iedereen zal verantwoordelijk worden gehouden op hun 
uur van oordeel. Mijn toevluchtsoorden worden overal ter wereld 
voorbereid en het is belangrijk dat ze worden toegewijd aan Mijn Heilig 
Hart. 

12-5-04 6:45 - Blijf gefocust op je missie 

Mijn mensen, let op de staat van de wereld. Let op het kwaad dat om je 
heen blijft hangen, want het zal persoonlijk worden [de Antichrist]. Het 
uur is gekomen en de wereld zal spoedig ontwaken. Door de mens 
gemaakte constructies zullen spoedig omvallen naarmate het gebrul van 
de leeuw toeneemt. Als je in een staat van genade bent, vrees dan niet. 
Mijn engelen zullen je komen helpen naar je toevluchtsoord. Mijn hand 
ligt op al diegenen die trouw blijven aan het kruis en gefocust blijven op 
de missie waarvoor ze zijn gestuurd. 

7-14-04 3:15 - Toevlucht tegen de antichrist 

De tijd komt spoedig, het nadert snel, want Mijn toevluchtsoorden 
bevinden zich in de stadia van voorbereiding door toedoen van Mijn 
gelovigen. Mijn volk, Mijn engelen zullen komen en je naar je 
toevluchtsoorden leiden waar je beschut zult worden tegen de stormen 
en de krachten van de Antichrist en deze ene wereldregering ... Wees 
voorbereid Mijn volk, want wanneer Mijn engelen komen, wil je niet 
wegdraaien. Jullie zullen één gelegenheid krijgen wanneer dit uur komt 
om op Mij en Mijn Wil voor jullie te vertrouwen, want daarom heb Ik je 
gezegd om nu op je te letten. Begin vandaag met de voorbereiding, want 
[in] wat schemerige dagen lijken te zijn, blijft duisternis hangen. 
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6-24-05 8:30 - Er blijft een overblijfsel over 

Mijn volk, het is tijd om je te bekeren, het is tijd om je af te keren van de 
wereld, want de wereld zal je ziel niet eeuwige redding schenken. Mijn 
mensen, wat een tijd van kalmte lijkt te zijn, is echt een tijd waarin de 
verdeeldheid zich vermenigvuldigt. Verzamel uw families, bekeer u en 
vermenigvuldig uw tijd in gebed. De scheidslijn wordt getrokken, en als 
deze tijd van waarschuwing nadert, zul je degenen zien die de duisternis 
kiezen en degenen die het licht kiezen, Mijn licht, want Ik ben Jezus. 
Wijd uw families toe aan Mijn Allerheiligste Hart. Breng alles wat je hart 
verteert naar Mijn altaar van genade, want Ik zal je nooit in de steek 
laten. Jullie zijn dierbare kinderen gevormd naar Mijn beeld en gelijkenis. 
Wanneer de wereld zich tegen u keert en u vervolgt, bedenk dan dat de 
mensheid zich eerst tegen Mij heeft gekeerd, want Ik ben Jezus, de 
Verlosser van de wereld ... Mijn toevluchtsoorden zijn overal ter wereld 
voorbereid en toch zal er maar een klein overblijfsel overblijven, voor zo 
velen zullen naar hun oordeelsuur worden geroepen. 

10/21/05 11:35 - Uw gebeden zijn uw toevlucht 

Mijn volk, Mijn woorden zijn geen woorden van illusie, het zijn woorden 
van liefde. Sta open voor Mijn liefde, sta open voor Mijn genade, want Ik 
ben Jezus. Spreek de waarheid en de waarheid zal je bevrijden. Wees 
nederige en liefhebbende kinderen en let op de signalen om u heen. Mijn 
woorden zijn gegeven uit volledige liefde, niet uit woede, want Mijn liefde 
is volledig, Mijn liefde is vol ... Dit is echt jouw uur van genade. Dit is echt 
een tijd waarin je door je getuigenis en voorbeeld de hand moet reiken 
aan degenen die zich van Mij hebben afgekeerd. Je gebeden zijn je 
beschutting tegen de stormen om je heen. Ze zullen je veel bescherming 
geven. Ik stort Mijn genade uit over allen die Mij zoeken. Bid voor je 
verloren broeders en zusters, want je hebt een grote 
verantwoordelijkheid om te bidden en Rozenkransen van Mijn 
Allerhoogste Barmhartigheid op te offeren voor degenen die in de 
duisternis zijn afgedwaald. Ik waarschuw jullie om geen toevlucht te 
nemen tot de wegen van de wereld, maar om toevlucht te nemen tot Mijn 
Allerheiligste Hart. Allen zullen de volheid van Mijn barmhartigheid leren 
kennen, want lichtstromen zullen uit de hemel stromen, en in een 
oogwenk zal alles tot stilstand komen en de om je wakker te maken voor 
de genade en liefde van je Schepper. Te midden van grote chaos zul je 
getuige zijn van de volheid van Mijn oneindige liefde voor jou. Bekeer u! 
Bekeer u vandaag, lieve kinderen, want bergen die hebben geslapen 
zullen spoedig ontwaken, zelfs die onder de zee. Vanuit het westen zal 
grote as uitstromen en vanuit het oosten een grote muur van water. Bid, 
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bid lieve kinderen, dat dit niet midden in de winter komt. Uw ziekten 
zullen zich vermenigvuldigen, want, zoals ik u al zei, de aarde reageert 
op de diepte van de zonden van de mens. Storm na storm zal blijven 
komen. Wees in vrede, want u zult niet bang zijn als u acht heeft 
geslagen op de toestand van uw ziel. De grote fontein van Mijn genade 
stroomt voort, meer in deze tijd dan ooit tevoren, want de tijd is werkelijk 
nabij. 
Ga nu uit, want Ik ben Jezus, en heb vrede, want Mijn barmhartigheid en 
gerechtigheid zullen zegevieren. 


