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1992 
 

16 januari 1992  
 
O Heer, ik kan geen woorden vinden om U 
te prijzen, en toch wil ik tot U spreken … 
 
Ik zal je helpen, schrijf: 
 

Jahweh heeft mij bezocht,  
als een windvlaag heeft Zijn Geest  
mij opgeheven 
en mij Zijn Gelaat getoond, 
Hij heeft mij geopenbaard: Tederheid, 
Liefde en Oneindige Goedheid, 
daarna heeft Hij mij met Zegeningen 
overladen 
en mij Manna in overvloed 
geschonken 
om Het met mijn broeders te delen; 
 
Hij wandelde met mij in het land van 
vergetelheid, 
van beneden onder de doden 
Hij nam mij mee naar hen die Hem 
hebben vergeten 
Hij verhief mij en gaf het geheugen 
van mijn ziel terug; 
 
O Heer, Jahweh, hoe dankbaar ben ik! 
moge Uw Zoetheid, O Heer, op ons 
allen rusten, 
gezegend zij Jahweh voor altijd en 
eeuwig; amen; 

 
en nu, dochter, liggen de 
verschrikkingen van de nacht achter je 
en vóór je, Ik Ben;  Ik zal je veilig 
thuisbrengen, terug naar waar je hoort;  
 

 
 

 
17 januari 1992 

 
Heer van Barmhartigheid, 
Uw volk heeft troost nodig. 
Uw Lichaam, verdeeld, zakt weg 
en er zijn zeer weinigen 
die U kunnen troosten, 
Uw volk is wanhopig, 
luister, daarom, Heer van Genade, 
en zie ons verdriet. Amen. 

 
doordrenkt van Mijn Bloed ben Ik door 
alles waarvan Mijn Ogen getuigen zijn 
en door wat Mijn Oren horen; dochter, 
Ik ben van plan jou tot het zwaard van 
Mijn Woord te maken, door jou zal Ik de 
harten van de mensen doorboren, om 
het Mijn Woord mogelijk te maken diep 
in hen door te dringen; Mijn Stem zal in 
hen weerklinken en ofschoon hun hart 
geen levensadem in zich heeft, zal Mijn 
Woord, de gever van het Leven, hun hart 
nieuw leven geven zodat er een 
aangename geur vanuit zal gaan die Mijn 
Wonden zal verzachten;  
 dochter van Mij, moed; velen zullen 
doorgaan een onheilig leven te leiden en 
velen zullen blijven zondigen en Mijn 
Heiligheid blijven beledigen, zonder acht 
te slaan op Mijn waarschuwingen, 
zonder acht te slaan op de tekenen die Ik 
vandaag aan de wereld geef en de 
slechtheid zal doorgaan Mijn Kelk van 
Gerechtigheid te vullen; verdorvenheid 
en atheïsme, machtswellust en 
rationalisme dragen deze mensen als een 
zegelring; 
 ach, Mijn Vassula … er zal een verlies 
zijn als nooit eerder gezien werd! de 
zondaar ligt op de loer voor zijn kans, en 
deze zal komen als een dief in de nacht! 
veelvuldig zal het klagen en jammeren 
zijn van vorsten, magistraten en 
invloedrijke mensen, ze zullen allen 
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jammeren! Mijn dochter, hoor Mijn 
zuchten, luister naar Mijn Hart;  
 O beminde van Mijn Ziel, kom en 
troost Mijn Hart; honger naar Mij; Ik 
ben de Verrijzenis, bemin Mij; laat je 
gebeden een voorspreker zijn om je 
generatie te verdedigen tegen de toorn 
van Mijn Vader, laat je roepen en je 
gebeden zijn als een smeken tot de 
Vader; Ik, de Heer, zegen je, kind, kom 
…   
 

 
 
 

18 januari 1992  
 

(Eerste dag van de week van de eenheid) 
 

Geef ons, Heer, Uw Geest van 
onderscheiding 

om Kennis en Wijsheid te verwerven, 
geef ons, Jahweh, het oor van de nederigen 

en de kleinen 
om te zoeken naar Uw Kennis en Wijsheid. 

. 
Geef Uw Kerk haar triomf 

door ons allen te verenigen in één Lichaam.  
Amen 

 
verkondig het Evangelie met liefde voor de 
Liefde; leef voor Mij, adem voor Mij; alles 
wat Ik je gezegd heb zal spoedig 
plaatsvinden; je zult meer wonderen door 
Mij zien; Mijn Kerk heeft de wapenrusting 
nog niet gedragen; de kroon van de triomf 
zal spoedig worden gedragen, om Haar 
overwinning te tooien; - Ik bemin je omdat 
je Mij je tijd geeft die je Mij zo edelmoedig 
aanbiedt;  
 Wij beminnen je;1  
het maakt Mij gelukkig te weten dat je Mijn 
Werk met Mij wilt delen;  
ontvang Mijn Vrede; 

 
1 De Heilige Drie-eenheid sprak. 

 
   

 
 

20 januari 1992 
 
(Voor de Zwitserse groep.) 
 
deze aanhoudende stilte van Mijn kant2 
zou niet hebben voortgeduurd als Ik met 
liefde zou zijn benaderd; hoe kunnen ze 
beweren Mij te beminnen als ze geen 
vrede hebben noch enige liefde onder 
elkaar? als een slopende ziekte verslindt 
de zonde hen; Mijn Luister noch Mijn 
Heerlijkheid hebben hen doordrongen;  
 Ik kwam om hun dorheid te bevloeien 
met Mijn Tranen; Ik kwam om hen te 
troosten, maar heb Ik daarvoor iets 
terug ontvangen? hun steden3 zijn 
vandaag leeg door leegheid en puin; als 
droogte in een droog land zijn ze 
geworden; Mijn Woord heeft hun oor 
bereikt, toch hebben ze het niet gehoord; 
Mijn Troon van Genade kwam hen 
tegemoet en bood hun Mijn Vrede aan 
en gezonde Leer van de Wijsheid Zelf om 
hen te bevrijden, en toch hebben ze er 
geen deel aan genomen, noch met geloof 
noch met liefde; ieder die beweert in het 
licht te zijn maar zijn broeder haat, haat 
Mij; het oorspronkelijke verzoek, dat in 
Mijn Boodschap aan hen werd gericht, 
luidde: 
 

liefde, vrede, eenheid, 
en verzoening onder broeders; 

 
alles wat Ik nu te zeggen heb is:  
onderzoek jezelf voordat het Oordeel 
komt; jullie hebben nu zeer weinig tijd 
over; bid en vermijd alle kwaad; oordeel 

 
2 Jezus had Zich gedurende enige tijd niet laten zien 
in Zwitserland. 
3 Zielen.  
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of veroordeel elkaar nooit; richt jullie 
hart op Mij; richt jullie geest op Mij; blijf 
wakker want de tijd van de zuivering 
komt spoedig over jullie;  
 wees dus van Mijn Geest van Liefde 
vervuld, opdat jullie zonden jullie niet 
verstikken; 
 

   
 

(Later:) 
 
Vassula, wees op je hoede; velen 
beweren Mij te horen en voeren 
projecten uit maar ze zijn niet van Mij; 
ze maken plannen die niet door Mij 
geïnspireerd zijn; denk eraan, je zult 
worden benaderd door hen die niet bij 
Mij te rade gaan; zij dwepen met 
profetieën die niet door Mij zijn 
verkondigd; je hebt het allemaal al 
gehoord en gezien; ze kondigen maand 
na maand aan wat het volgende is dat er 
met je zal gebeuren; laat ze naar voren 
komen, wees niet bang; Ik zal je 
beschermen, Mijn kind; 
 

Jezus, laat Uw Heilig Gelaat naar ons 
glimlachen,  
en wij zullen herleven. 
Onze verdeeldheid heeft ons verteerd als 
vuur; 
daar alleen U wonderen verricht, 
breng ons samen, 
en laat de mensen afstand doen van hun 
dwaasheid; 
Uw Plan is het ons te verenigen 
door de datum van Pasen te verenigen, 
en zo ons de verzoening te brengen, 
ik roep om Uw Goddelijke Hulp. 

 
Mijn kind, draag Mijn Kruis met 
vreugde; prijs de Vader om Zijn 
edelmoedigheid; luister naar Mij: de 
slechten mogen de hoop koesteren Mijn 
Plan voor de Eenheid te vernietigen, 

maar ze zullen hun ondergang tegemoet 
gaan; toen Ik Vrede voorstelde, 
universele Vrede, waren bijna allen voor 
oorlog; hoe kan Ik hun zaak ter hand 
nemen om hen te verdedigen als de 
Hand van Mijn Vader zich over hen 
opheft? het net dat ze gespannen hebben 
zal hen nu zelf vangen; wat zou Ik voor 
jullie allen hebben kunnen doen dat Ik 
niet gedaan heb? Ik heb jullie fouten op 
Mij genomen, Ik heb jullie verzoend met 
de Vader, en Mijn Leven heb Ik voor 
jullie gegeven, dus wat zou Ik meer 
hebben kunnen doen dat Ik niet gedaan 
heb?  
 Vassula van Mijn Heilig Hart, verblijd 
Mij, laat Mijn Geest toe in de 
binnenkamer van je ziel; sta Mijn Geest 
toe te ademen en te wonen in de diepten 
van je ziel; laat Mij vrij om alle 
onzuiverheden en onvolmaaktheden te 
vernietigen die zich tegen Mij opstellen; 
Mijn Vassula, ofschoon je ziel zal 
oplaaien als in brand telkens wanneer Ik 
Mijn Hand ophef om alles te verbrijzelen 
wat je nog gevangen houdt, wees niet 
bang, ren niet verschrikt weg, sta Mij toe 
al deze zwakheden in je ziel te 
ontwortelen; Ik zal als een storm in je 
komen en het besluit van Mijn Hart 
uitvoeren- en dat is jouw voorbereiding 
op onze volmaakte vereniging;  
 Ik had in het begin gezegd dat je Mijn 
Net zult zijn en Mijn Doelwit, maar het 
laatste heb je toen niet begrepen; je had 
niet begrepen dat Ik, om je voor te 
bereiden op deze volmaakte vereniging, 
Ik je moest zuiveren en je ziel moest 
verfraaien; Ik zou Mijn boog moeten 
spannen en je als een doelwit voor Mijn 
pijl plaatsen, oh, wat wil Ik niet voor je 
doen! nee, het zal niet zonder wonden en 
kwellingen zijn, maar verzet je dan niet 
tegen de Heilige;  
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 laat Mijn Geest in jou toenemen, en 
Mijn Goddelijk Vuur in je ziel woeden; je 
zult smelten door Mijn Goddelijk Vuur; 
klaag dan niet als Ik tot je kom als een 
hamer om je onvolmaaktheden te 
verpletteren, vraag je Heilige niet “wat 
doet Hij?” Ik ben onderweg naar je 
binnenkamer, Mijn woning, en 
hardnekkige hindernissen zullen Mij 
niet beletten voort te gaan, Ik zal ze 
allemaal met een storm breken, Ik zal 
deze rivalen vernietigen; 
 
O Heer, kalm aan! 
 
Ik wil jouw zuivering tot een goed einde 
brengen; weerhoud Mij er dus niet van 
voort te gaan, je bent Mij zo dierbaar; 
laat Mijn Tederheid je daarom 
omhullen, weiger Mij niets, ziel; Ik wil 
van jou een volgzaam instrument 
maken, aangezien Mijn 
Tegenwoordigheid in jou gevoeld zal 
worden als een vuur en als een pijl; wees 
niet bang, Ik zal je niet breken, Ik zal 
alleen Mijn rivalen breken; Ik zal alleen 
binnenin je strijden; Ik zal ook rekening 
houden met je kwetsbaarheid; Ik heb je 
gevormd en aangesteld voor deze 
zending, om Mijn Echo te zijn, laat je 
Koning dus over je heersen, sta je Heer 
toe over je te regeren; niets zal aan Mijn 
Ogen ontsnappen, elke kleine 
onzuiverheid zal overwonnen en 
vernietigd worden door Mijn Zuiverheid, 
en Mijn Licht zal doorgaan in je te 
gloeien en Mijn Geest zal in jouw geest 
stromen als een rivier;  
 zoek dus onvermoeibaar Mijn Heilig 
Gelaat, en je zult begrijpen dat Ik Ben 
naar je glimlacht; 
 

 
 

(Later:) 
 
vrede zij met je; luister naar Mij, 
dochter: heb je om je heen gekeken? wat 
heb je gezien? 
 
Ik heb revoluties gezien en nog grotere 
verdeeldheid onder ons, voordat de 
EENHEID komt. Ik kan het einde van onze 
strijd om te verenigen niet zien, noch het 
einde van het atheïsme. 
 
Mijn Ziel, de scheidsrechter van jouw 
generatie, was getuige van veel meer dan 
revoluties, verdeeldheid en atheïsme; Ik 
zeg je dat velen plannen tegen Mij 
smeden; in Mijn Eigen Huis, op ditzelfde 
moment hoor Ik hen samenzweren, 
maar weldra zullen de eilanden beven op 
Mijn Dag, en ofschoon deze generatie zal 
weeklagen, zal Ik niet luisteren; de deur 
van de Hemel zal op die Dag gesloten 
zijn; en de aarde, naakt, zal zuchten als 
een weduwe, diepbedroefd in haar 
smart;  
 Mijn Hart keert zich om in Mijn 
binnenste en is al ziek van het 
erbarmelijke klagen dat luid zal 
weerklinken van jullie, generatie; 
voorwaar, Ik zal Mij niet in jullie 
verlustigen, want Ik schep er geen 
behagen in het menselijk ras te 
vernederen en te kwellen; nogmaals zal 
Mijn Heilige Geest over jullie worden 
uitgestort, zoals nooit tevoren, vanuit 
een zwak flakkerende Vlam zal Mijn 
Vuur razen en jullie allen vernieuwen; 
dan zal Ik, de Heer, als een man die een 
veroverde stad binnentrekt, in jullie 
binnengaan met Mijn Heerlijkheid, en 
ecclesia zal herleven;  
 Gerechtigheid zal op het einde 
zegevieren; en jij, dochter, wees niet 
bang Mij luid te roepen; wees niet bang 
voor de mensen, vooral niet voor hen die 
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tegen je zijn; wees gelukkig, dochter; Ik 
kan het diepste innerlijk van deze 
mensen zien, en Mijn jaloerse Oor vangt 
alles op; ze denken dat ze alles weten, 
maar ze weten niets; 
 dochter, Ik heb voor je tot de Vader 
gebeden om rekening te houden met je 
zwakheid; Vassula, probeer de Vader te 
begrijpen; kwetsbaar ben je, maar Ik heb 
je goed in Mij geworteld, zodat je niet 
heen en weer geslingerd wordt als er van 
tijd tot tijd geweldige stormen over je 
komen; je bent Zijn afstammelinge en 
daarom laat Hij vanuit Zijn Jaloerse 
Liefde en Edelmoedigheid zo’n 
tegenwerking toe; heb je niet gehoord 
hoe Hij door lijden zielen tot 
volmaaktheid brengt en dat lijden een 
deel is van je vorming?  
 wees dus geduldig, dochter; wees ook 
edelmoedig en huiver niet, beklaag je 
over niets; word het werken niet moe, 
volg de sporen van Mijn Bloed die Ik 
voor Eeuwig heb nagelaten; zij die deze 
sporen volgen, zullen Mijn Koninkrijk 
binnengaan; leer dat de Vader niet 
hardvochtig maar heel teder voor jou is; 
de Wijsheid bemint je; daarom, dochter, 
onderhoud de Geboden, leef volgens het 
Evangelie, heb Mij als je Heilige 
Metgezel, en bid voor Mijn priesters die 
Mij vertegenwoordigen; 
 
 

24 januari 1992 
 
(Tijdens de Heilige Mis vertelde Jezus mij: 
 
“dit is slechts het begin; je zult grotere 
dingen zien dan deze;” 
 
Dit werd gezegd nadat ik Hem had 
geprezen om Zijn Wonderen en Zijn 
Werken, omdat Hij door Zijn Macht de 
harten van velen had geopend in de 

Wereldraad van Kerken. Al sinds de zomer 
had de Heer de Boodschappen over de 
Eenheid voorbereid en aanwijzingen 
gegeven betreffende Zijn Wensen. Daarna 
liet Hij bepaalde harten in de Wereldraad 
van Kerken zich openen om Zijn Woord te 
ontvangen, waardoor Hij mij de 
mogelijkheid bood naar hen toe te gaan in 
de week van de eenheid, om hun de 
Boodschappen van Jezus aan te bieden.)  
 
 

26 januari 1992 
 
Vassula van Mijn Heilig Hart, wil je 
jezelf helemaal aan Mij toewijden? 
 
Ja, mijn Heer, dat wil ik. 
 
zeg dan deze woorden: 
 

Heilig Hart van Jezus, 
kom U volledig van mij meester maken, 
opdat mijn motieven Uw Motieven zijn, 

mijn verlangens Uw Verlangens, 
mijn woorden Uw Woorden, 

mijn gedachten Uw Gedachten, 
en sta mij dan toe me  
in de diepste plaats  

van Uw Heilig Hart te nestelen; 
vernietig mij volkomen; 

 
ik, Vassula, 

zal Uw Heilig Hart aanbidden  
uit het diepst van het mijne, 

ik beloof Uw Heilig Hart te dienen  
met een innerlijk vuur, 

ik zal U dienen  
met nog gloeiender ijver dan ooit; 

 
ik ben zwak, 

 maar ik weet dat Uw Kracht  
mij zal steunen; 
sta mij niet toe  

dat ik U uit het oog verlies, 
en laat ook niet toe  
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dat mijn hart naar elders fladdert; 
 

ik, Vassula,  
zal uitsluitend Uw Heilig Hart zoeken 

en alleen naar U verlangen; 
 

Heilig Hart van Jezus, 
laat mij afkerig zijn 

van alles wat strijdig is met Uw 
Heiligheid en Uw Wil; 
zift mij door en door, 

om er zeker van te zijn dat  
geen enkele rivaal in mij blijft; 

trek vanaf vandaag  
de banden van Liefde strakker aan 

waarmee U mij hebt omgord,  
laat mijn ziel dorsten naar U 

en mijn hart ziek zijn van liefde voor U; 
 

Heilig Hart van Jezus, 
wacht niet, 

kom en verteer mijn hele wezen 
met de Vlammen van Uw vurige Liefde; 

wat ik ook voortaan zal doen,  
zal slechts worden gedaan voor Uw 

Belangen en Uw Glorie, 
en niets voor mijzelf; 

 
ik, Vassula,  

wijd mijn leven aan U toe 
en vanaf vandaag ben ik bereid 
de slavin van Uw Liefde te zijn, 

het slachtoffer van Uw Brandende 
Verlangens en van Uw Passie, 

de weldaad voor Uw Kerk 
en het speelgoed van Uw Ziel; 

 
doe mijn gelaatstrekken gelijken  

op die van Uw Kruisiging 
door de bitterheid die ik zal ervaren 
vanwege de doofheid van de zielen  

en bij het zien van hun val; 
geef aan mijn ziel haar vervulling; 

 
Heilig Hart van Jezus, 

bespaar mij Uw Kruis niet, 
evenals de Vader U niet heeft gespaard; 
beteugel mijn ogen, mijn gedachten en 

mijn verlangens,  
om de gevangenen te zijn  

van Uw Heilig Hart; 
 

onwaardig ben ik, en ik verdien niets, 
maar help mij te leven  

volgens mijn akte van toewijding  
door trouw te zijn en onvermoeibaar 

Uw Heilige Naam aan te roepen; 
laat mijn geest alles afwijzen  

wat niet U is; 
 

Heilig Hart van Jezus, 
laat mijn ziel meer dan ooit tevoren, 

de Merktekenen van Uw Lichaam 
dragen 

voor de bekering van de zielen; 
 

Ik, Vassula, 
onderwerp vrijwillig mijn wil  

aan Uw Wil, 
nu en altijd;  

amen; 
 
en nu wil Mijn Geest in jou rusten; … 
Vassula, het bevalt Mij te zien dat jij je 
tijd aan Mij besteedt; al je offers, gedaan 
voor Mijn Naam, zijn niet tevergeefs; 
 

   
 
 

27 januari 1992 
 
vrede zij met je, klein kind;  
 deze genade is je gegeven opdat Ik, 
door jou, de ogen kan openen van de 
blinden en de oren van de doven; Ik zal 
doorgaan Mijzelf op deze wijze door jou 
te openbaren; jij bent een zeer 
onvolmaakt instrument, maar Mijn 
Mededogen ziet je inspanningen in je 
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onvolmaaktheid en Mijn Toorn wordt 
opzij gezet door Mijn Tederheid; twijfel 
nooit aan Mijn Liefde; Ik wil zwakheid, 
zodat Ik alles kan doen; 
 

Ik ben het, Jezus, 
die jou1 de aanwijzingen zal geven 

voor de Eenheid; 
 
het uur is gekomen waarop Mijn 
Lichaam wordt verheerlijkt; de mensen 
zullen spoedig leren op welke manier Ik 
wil dat ze zich verenigen; Mijn Weg zal 
niet hun weg zijn …. 
 nu heb Ik Mijn wensen aan hen 
onthuld, Ik heb Mijn Hart aan hen 
getoond, met Mijn Macht zal Ik de data 
van Pasen één maken, het zal jullie niet 
worden opgedrongen, Ik zal een Vredig 
middel vinden; ja, met onmetelijke 
Macht zal Ik jullie verrassen; vandaag 
heb Ik hun verteld welke koers ze 
moeten volgen en morgen zal Ik hen 
leiden waarheen Ik wil; 
 

   
 

 
30 januari 1992 

 
(Gera Lario, Italië) 
 
Heer? 

 
Ik Ben; 
 
Moet ik opschrijven wat ik bij zonsopkomst 
gezien heb? 
 
schrijf, 
 
- Ik heb Rusland gezien. 
 

 
1 Aan de mensheid. 

huil niet; ze zal herstellen; huil liever 
bittere tranen om hen die van Mij zijn 
weggegaan; Ik zal haar herbouwen; huil 
om de mens die dood is; Ik zal haar mooi 
maken, Vassula; 
 
O God, ik heb haar ellende gezien! Wat ik 
gezien heb is dit: Een vrouw, jong, niet erg 
mooi maar ook niet lelijk, naderde mij. 
Haar naam: Rusland. Ze kwam naar mij 
toe en ik maakte uit haar kleding op dat ze 
arm was.  
 - Ze opende haar mond om tegen mij te 
praten en toen zag ik dat de helft van haar 
tanden ontbrak en dat maakte haar erg 
lelijk, maar ik wist dat een zo jonge vrouw 
er iets aan zou doen als ze de helft van haar 
tanden miste, tenzij ze uitzonderlijk arm 
was.  
 Rusland was, ondanks haar armoede en 
ellende, dapper en op de been. Ze liet mij 
haar broodwinning zien, een ouderwets 
instrument.2 Rusland vertelde mij dat ze 
daarmee zal werken om in staat te zijn iets 
te verdienen en in leven te blijven.  
Ik was innerlijk verscheurd van verdriet. 
Toen kwam er een andere vrouw; ook zij 
was Rusland en ook zij miste de meeste van 
haar tanden. Toen kwamen er nog twee 
vrouwen, die allen hun tanden misten en er 
uitzonderlijk arm3 uitzagen. Toen, 
plotseling, verschijnt er een jongeman. Hij 
was de Echtgenoot van Rusland. Ik zag dat 
hij goedgebouwd was, gezond, groot en erg 
knap.  
 - Ik dacht: hoe kan Hij iemand als 
Rusland verdragen, zonder schoonheid aan 
haar en afstotend door haar ontbrekende 
tanden... terwijl ik dit alles dacht, naderde 
Ruslands Echtgenoot haar teder en legde 
Zijn Arm om haar schouder, en ik zag in 
Zijn Ogen, Oneindige Tederheid, Liefde en 
Trouw voor altijd en eeuwig. Ik zag dat Hij 
haar nooit zou verlaten, ondanks haar 

 
2 Het zag eruit als een weefgetouw.  
3 (Vier vrouwen, door armoede getroffen, betekent 
dat vier jaar van hongersnood in Rusland?) 
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onaantrekkelijkheid. - Ik herkende U, mijn 
Heer. 
 
nee, Ik zal haar niet verlaten noch staat 
ze Mij tegen; Ik ben haar Vader en haar 
Bruidegom, en Mijn Naam is Trouw en 
Waarachtig; Ik zal haar opnieuw kleden, 
haar mooie kleren geven, en haar hart 
zal het sieraad zijn van een lief en zacht 
karakter; Ik ben nooit opgehouden een 
stortregen van zegeningen over haar uit 
te storten. Ik zal haar nooit Mijn Liefde 
onthouden; ach Vassula, wees geduldig 
zoals Ik geduldig ben, steun nu op Mij; 
 

   
 

 
31 januari 1992 

 
Niet minder dan de hoogte  

van de Hemel boven de aarde, 
is de grootte van Uw Liefde  

voor hen die U vrezen.1 
 
kom en neem alles in je op wat Ik ben; 
neem Liefde in je op; Ik ben Liefde, toch 
lijd Ik onder de eenzaamheid vanwege 
de afwijzing door de Mijnen;  
 Mijn kinderen hebben de paden van 
de Rechtschapenheid verlaten, de Bron 
van Wijsheid; ze luisteren niet naar Onze 
Twee Harten; maar er was gezegd dat de 
Rebel, dat wil zeggen de geest van 
Opstandigheid, die "zich tegen de 
Allerhoogste richt en de Heiligen van de 
Allerhoogste2 kwelt", Mijn Macht zal 
uitdagen; deze geest van Opstandigheid 
“overweegt seizoenen en Mijn Wet3 te 
veranderen", kijk alleen maar om je heen 
en je zult het begrijpen;  

 
1 Ps. 103: 11. 
2 Dan. 7: 25. 
3 Dan. 7: 25. 

 Rationalisme en Modernisme zijn de 
belangrijkste vijand van Mijn Kerk, 
omdat beide leiden tot atheïsme; beide 
willen de hele aarde verslinden; maar, 
Mijn dochter, Ik zal Mijn Vuur over deze 
afvalligen blazen, zodat, wanneer hun de 
schellen van de ogen zijn gevallen, zij 
kunnen zien welke grote wanorde zij 
hebben veroorzaakt en hoezeer ze Onze 
Twee Harten hebben onderdrukt; Ik zal 
door jullie allen heengaan; 
 

heb berouw! 
want het Rijk der Hemelen is nabij; 

 
- kom, schrijf Mijn volgende Boodschap 
voor al diegenen die in Nice bijeen zullen 
komen om Mijn Woord te horen; 
 
(Frankrijk) 
 
vrede zij met jullie;  
Mijn Wederkomst is nabij en Mijn 
Gelaat zal vanuit de Hemel tegenover 
alle goddeloosheid van de wereld 
worden geopenbaard; wees dus 
voorbereid; ieder die zich als vals 
bewezen heeft, zal de fatale wonden zien 
die hij zijn ziel heeft toegebracht; Ik zal 
tot jullie komen in Glorie en in 
Heerlijkheid; de Geest van Waarheid zal 
in jullie geopenbaard worden om jullie 
ziel te zuiveren; jullie zullen Mij zien van 
aangezicht tot aangezicht,4 en jullie 
zullen jezelf helemaal zien zoals jullie 
zijn;  
 kom dus tot Mij zoals jullie nu zijn, 
wacht niet totdat jullie heiligen zijn, kom 
en begrijp wat Ik het meest in jullie zoek; 
Ik bemin jullie met een eeuwigdurende 
Liefde, Ik heb Mijn Leven voor jullie 
gegeven en jullie zonden op Mij 
genomen, Ik heb jullie met de Vader 

 
4 D.w.z. van geest tot Geest. 
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verzoend en Ik stond de handen die 
Ikzelf geschapen had toe: 

 
- Mij te kruisigen - 

 
wat zou Ik dus meer hebben kunnen 
doen dat Ik niet gedaan heb? als jullie 
zeggen dat jullie Mij beminnen, neem 
dan Mijn Kruis en volg Mij en kijk niet 
ontsteld naar de andere kleine kruisen 
die Ik op jullie pad zet; de liefde kent 
geen grenzen; de liefde verdraagt met 
geduld alles wat komt; de liefde is niet 
haatdragend maar verheugt zich in de 
Waarheid en alles wat de Waarheid 
aanbiedt; de liefde denkt niet langer aan 
lasterpraatjes die over jullie verteld 
worden; zoek dus de liefde en zegen je 
vijanden;  
 Ik wil dat jullie heilig zijn, maar, Mijn 
beminden, jullie zijn nog zo heel ver van 
de volmaaktheid omdat de liefde voor 
het geld diepgeworteld is in deze 
generatie; dierbare kinderen, willen 
jullie Mij werkelijk volgen? besluit dan 
Mijn Voetsporen te volgen, die nog 
doordrenkt zijn met Mijn Bloed; wees 
niet bang, Mijn Voetsporen zullen jullie 
naar Mij leiden in de Armen van jullie 
Abba; ze zullen jullie leiden naar Hem 
die jullie het eerst vasthield; heb 
vertrouwen en reken op Onze reddende 
Liefde; Ik zeg jullie: 
 

op het einde zullen Onze Twee Harten 
zegevieren  

 
neem Mijn Hand, dochter, wees niet 
bang, Ik zal voor je zorgen; Ik Ben is met 
je; 
 

   
 
 

31 januari 1992 

 
(Later:) 
 
O Abba, als de Schrift zegt: 
 

"Veel kommer is de mens toebedeeld, 
een zwaar juk drukt op de zonen van 
Adam 
vanaf de dag dat ze de schoot van hun 
moeder verlaten 
tot op de dag dat ze terugkeren tot de 
Moeder van hen allen1 

 
Dan, mijn Heer, hebt U ook tegen mij 
gezegd in een van Uw Boodschappen over 
onze Hemelse Moeder, dat Zij de Tweede 
Eva is en dus de plaats inneemt van Eva en 
wat ik weer in de Schrift ontdek is, dat Het 
nogmaals bevestigt dat onze Gezegende 
Moeder, Maria, de Moeder is van de hele 
mensheid. 
 
dochter, je hebt gehoor geschonken aan 
Wijsheid, en Mijn Eigen Hart is blij en 
Mijn Ziel is verheugd als van jouw lippen 
de Kennis komt die Ik je gegeven heb; 
blijf een niets en sta de Wijsheid toe je te 
onderrichten; blijf in Mijn gunst en wees 
niet bang voor de wrede wolven, wees 
daar niet bang voor, Mijn kind;2  
 

O Abba, 
U bent geschokt door de verschrikkelijke 
aanblik 
die wij, Uw kinderen, U bieden; 
goddeloosheid, haat, satanisme, abortus, 
honger naar macht zelfs in de Kerk, 
ongerechtigheid enz. 
en toch kwam U bij mij, evenbeeld van 
de goddelozen, 
om mij te redden van de ondergang; 

 
Uw Genadigheid, 
die een stortvloed van zegeningen is, 
kwam over mij. 

 
1 Sir. 40: 1. 
2 Iets tussen mij en God. 
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U hebt mij Uw Vriendschap aangeboden 
en werd mijn Heilige Metgezel en mijn 
Vriend. 
 
Voor de Waarheid U deed mij stilstaan 
en Uw Verbond. 
O, hoe bitter is het te voelen dat Uw Hart 
zo verdrietig is, 
dat in mij Uw Passie ademt en zucht van 
verdriet. 

 
Ik ben diepbedroefd, dochter; maar 
ween niet om Mij, ween over je broeders 
en zusters, want de zonde verteert hen 
als kanker; bewaar je tranen, dochter, 
voor hen; Vassula, jouw wonden zijn 
niets in vergelijking met Mijn Wonden; 
bid voor hen voordat Mijn Vinger de 
aarde raakt en haar doet smelten; Ik 
weet dat je zwak en slap bent, maar heb 
Ik je ooit in de steek gelaten?  
 profeteer en openbaar Mijn Hart aan 
alle rassen en volkeren.  
 

 
 

 
6 februari 1992 

 
dochter, Ik geef je Mijn Vrede; als 
iemand je vraagt: “Waar gaat dit 
allemaal over?”1 antwoord dan: 
Mededogen-en-Liefde openbaart Zich 
aan de mensheid; Redding buigt Zich 
helemaal vanuit de Hemel neer om de 
Ellendigen te bereiken, hen smekend 
hun dwaasheden op te geven; wat God 
ons vandaag zegt betekent Vrede, 
Verzoening en Liefde; 
 

- Oneindige Liefde – 
 

 
1 God bedoelt de Boodschappen. 

 
   

 
 

11 februari 1992 
 
Boodschap voor New York, U.S.A. 
 
Vassula, sta Mij toe je hand te gebruiken, 
schrijf: 
 vrede zij met jullie allen; kinderen, Ik 
zeg jullie plechtig dat het Ware Licht al 
op Zijn weg Terug is; Ik vertel jullie dit, 
Mijn Eigen kinderen, opdat jullie allen 
gereed zult zijn om Mij te ontvangen; de 
nacht van jullie tijdperk is weldra 
voorbij; begrijp hoe de zonden het licht 
in jullie verduisteren; de liefde van deze 
vergankelijke wereld is laaghartig en kon 
in jullie niets anders teweegbrengen dan 
duisternis; maar Ik zeg jullie, 
 

de nacht is bijna voorbij, 
 
en jullie struikelen of vallen komen 
spoedig tot een einde omdat de Kracht 
van Mijn Heilige Geest in volle eenheid 
met jullie allen zal zijn, om jullie te 
leiden om: 
 

een Waar Leven in Mij, jullie God  
 
te leven; gelukkig is hij die de Waarheid 
erkent en leeft in overeenstemming met 
de Waarheid; zijn plaats in de Hemel zal 
niet eeuwig leeg blijven, maar worden 
ingenomen door zijn aanwezigheid;  
 Ik, Jezus, vraag jullie Mij je hart aan 
te bieden en Ik zal het plaatsen in Mijn 
Eigen Heilig Hart en het nieuw leven 
geven; Ik zal jullie hart zoetgeurend 
maken en het zuiveren; Ik zal jullie hart 
vullen met Mijn Licht en Mijn Warmte; 
Ik zal jullie hart doordringen met Mijn 
Liefde en Ik zal het helemaal genezen en 
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tot heiligheid terugbrengen, en het met 
Mijn Godheid tooien; - als jullie eens 
beseften wat Ik jullie aanbied, dan 
zouden jullie niet aarzelen of weifelen 
om Mij heel jullie hart te geven, maar 
jullie zouden deze keer naar Mij 
luisteren: 
 

zoek het goede en niet het kwade, 
bid met liefde 

en oordeel niet; 
 
spoedig zal Mijn Licht, als een Vuur, 
door jullie heengaan om jullie ziel te 
zuiveren van onreinheden; Ik zal Mijn 
steden1 binnengaan en in hen schijnen; 
het zal licht betekenen, geen duisternis; 
het zal een overvloeien van Licht zijn; 
dan zullen jullie steden2 vernieuwd en 
heilig zijn door Mijn transcendente 
Licht, dan …. zullen de Nieuwe Hemelen 
en de Nieuwe Aarde over jullie komen, 
en de wereld van vandaag zal worden 
opgerold als een schriftrol; en zoals 
bloemen hun leven uit het licht halen, zo 
zullen ook jullie, Mijn beminden, 
overspoeld worden door Mijn Licht om 
te herleven;  
 - kunnen bloemen overleven zonder 
water? waarom weigeren dan zovelen 
van jullie vandaag het stromen van Mijn 
Heilige Geest en twijfelen eraan of dit 
Water van Mij komt dat opwelde van 
Mijn Troon?3 hebben jullie niet gelezen: 
 

“De Troon van God en van het 
Lam zal daar staan, en zijn 
dienstknechten zullen Hem 
vereren; zij zullen Zijn gelaat 
aanschouwen en Zijn Naam op 
hun voorhoofd dragen; er zal 
geen nacht meer zijn en zij 

 
1 D.w.z. onze zielen. 
2 D.w.z. onze zielen. 
3 Apoc. 22: 1. 

hebben geen licht meer nodig 
van lamp of zon, want God, de 
Heer zal over hen lichten;”4 

 
hebben jullie het nog niet begrepen? 
Mijn Geest is als een Rivier en waar deze 
Rivier dan ook stroomt, ieder die zich 
erin beweegt,5 ziek, lam of blind6, 
iedereen zal genezen worden en getuige 
worden van de Allerhoogste; zoals 
fruitbomen met bladeren die nooit 
verdorren en vruchten die nooit 
opraken,7 zo zullen jullie allen zijn; jullie 
zullen elke maand vrucht dragen, omdat 
dit Water (Mijn Heilige Geest) uit Mijn 
Heiligdom,8 komt waarin jullie geest zijn 
Woning zal opslaan; Ik wil jullie uit de 
klauwen van de Boze bevrijden en de 
herinnering van jullie ziel herstellen; Ik 
wil de stenen harten openen en ze ertoe 
brengen voortaan nobele lofprijzingen 
uit te spreken voor Mij, jullie God; - 
generatie, zeg niet:  
 

"Mijn wonden zijn ongeneeslijk" 
 
en weiger niet op voorhand om te 
worden genezen; zeg niet:  

 
"Mijn Verlosser luistert nooit naar mij;" 

 
vandaag zegt jullie Verlosser tegen jullie: 
de Tranen van Bloed die Ik jaar na jaar 
over jullie heb vergoten, generatie, 
getuigen van Mijn droefheid; Ik onthoud 
niemand Mijn Barmhartigheid, kom dus 
tot Mij, val in Mijn Armen en jullie 
zullen genezen zijn; vrees Mij niet; Ik 
ben een Onuitputtelijke Bron van Liefde 
en Vergeving;  

 
4 Apoc. 22: 3-5. 
5 Ez. 47: 9. 
6 Geestelijk. 
7 Ez. 47: 12. 
8 Ez. 47: 12. 
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 en jullie, jullie die zeggen: "Mijn 
Verlosser luistert nooit naar mij", jullie 
zeg Ik: Ik ben altijd bij jullie, en als een 
dorstige reiziger dorst Ik naar jullie 
woorden van liefde, dorst Ik naar jullie 
gebeden; roep Mij aan met jullie hart en 
Ik zal antwoorden;  
 zeg niet: "Hij verbergt Zijn Gelaat 
voor mij", en dan de andere kant uit 
kijken; Ik let op elk van jullie schreden 
en Ik verlies jullie nooit uit het oog; Ik 
ben altijd met jullie, maar in jullie 
duisternis zien jullie Mij niet, in jullie 
dorheid horen jullie Mij niet; richt jullie 
ogen op naar de Hemel en zoek naar 
Hemelse dingen, generatie, en je zult 
Mijn Heerlijkheid zien; 
 

het is aan jullie om te beslissen: 
 
Mijn Hart is open voor iedereen om te 
komen en daarin te wonen; wees 
geworteld in Mij en jullie zullen leven;  
 Ik zegen jullie allen en laat Mijn Zucht 
van Liefde op jullie voorhoofd achter;  
 

   
 

 
13 februari 1992 

 
Heer, is het eerlijk dat de pasbekeerde 
Griekse gebedsgroep tot niets wordt 
gereduceerd? Is het eerlijk dat zij zijn 
weggejaagd door een priester om naar de 
woestijn terug te gaan waarin ze eens 
waren? 
 
Vassula, jullie priesters hebben gebeden 
nodig!! 
 
Heer, zult U hem toestaan een hele 
Wijngaard te laten opdrogen? U hebt 
woestijnen veranderd in Rivieren en dorre 
grond in Waterbronnen! 
 

Vassula, jullie priesters hebben gebeden 
nodig! 
 

U hebt de uitgehongerden gevoed met 
Uw Vruchten, Heer,  
U hebt de hongerigen verzadigd, 
U hebt de vermoeiden opgericht en de 
armen en ellendigen verheven, 
U hebt geluk gebracht aan hen die lijden 
en de zieken worden genezen door Uw 
Liefde, 
en zij die wanhopig dorst hadden hebt U 
Water gegeven. 
Verlaat hen niet … 

 
Ik zal ze niet verlaten; Mijn Vassula, 
jullie priesters hebben gebeden nodig .… 
kijk, heb vertrouwen in Mij; de Kerk zal 
herleven, Mijn genezende Balsem is: 
 

LIEFDE; 
 

Maar er is onder velen van ons geen liefde! 
 
Ik zal Mijn Geest uitstorten over de hele 
mensheid, en het hart van de 
onbuigzamen doen smelten en hun 
ongerechtigheden zullen in Mijn Vuur 
worden gezuiverd; 
 
Heer, ik zal het durven nog iets te zeggen: 
Die kleine gebedsgroep is nu schrik 
aangejaagd door deze priester, zoals U 
weet. Ik ben zelf niet waardig, zonder U 
ben ik verloren, en het licht in mij flakkert 
zonder Uw Licht bijna uit. 
 
je hebt nog iets op je hart, maak je zin af, 
Mijn dochter, 
 
… eenheid kan zonder de Grieks-Orthodoxe 
priesters niet tot stand komen; het soort 
eenheid dat U verlangt bevalt hen niet. 
 
en toch, Mijn Vassula, Ik heb een aantal 
edelmoedige mensen; zij zullen een 
voorbeeld zijn voor de bekering van deze 
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generatie; maar houd deze priester in 
gedachten; eer Mijn priesters en bied 
Mij offers van eerherstel aan, en Ik zal je 
voorzien van Mijn gunsten; 
 onderwerp je aan Mij en sta Mij toe je 
zo nu en dan op de proef te stellen; Ik zal 
alle ontrouw genezen waarvan Mijn 
Ogen getuigen zijn;  
 

 
 
 

14 februari 1992 
 
Vassula, vrede zij met je; laat Mij je 
liefde voelen, vertrouw je aan Mij toe, ga 
Mijn Hart binnen en breng in praktijk 
alles wat Ik je gegeven heb, 
 

Heer, 
U hebt mij overspoeld met zegeningen, 

zonder de minste verdienste van mijn kant. 
Ik ben, zoals U ziet, in Uw Handen, 

doe dus met mij wat U behaagt. 
 
leef dan voor Mij en troost Mij; wees het 
teken van de Eenheid die deze generatie 
afwijst, ja, wees het teken van Eenheid 
die van Mij komt, en die binnen je eigen 
Huis en door je eigen mensen1 wordt 
geminacht en afgewezen; door jou toon 
Ik Mijn Liefde voor alle volkeren, en 
door jou zal Ik doorgaan met spreken en 
erop wijzen hoe ze Mijn Kerk tot een 
woestijn hebben gemaakt; Ik heb aan 
jouw mensen2 een Vredesverdrag 
aangeboden, dat jullie allen tot 
broederlijke eenheid kan leiden;  
 Ik heb jou gekozen als een wegwijzer, 
om te laten zien hoe de Eenheid eruit zal 
zien, maar zij luisteren niet; ze buigen 
ook niet; in plaats daarvan haasten ze 

 
1 De Grieks Orthodoxe priesters. 
2 De Grieks Orthodoxe priesters. 

zich om Mij wierook te offeren, maar wat 
moet Ik doen met al hun wierook?  
 Ik wil wierook vanuit hun hart,  
 Ik wil vrede vanuit hun hart,  
 Ik wil lofprijzingen vanuit hun hart,  
 Ik wil liefde, barmhartigheid en 
mededogen vanuit hun hart; 
 

Ik wil verzoening vanuit hun hart; 
 
ach dochter, word het niet moe deze 
woestijn te doorkruisen, je Verlosser is 
dichtbij je en we zijn met elkaar 
verbonden; Ik heb je aangesteld voor 
deze zending om als een bliksem Mijn 
Woorden voor alle volkeren te laten 
flitsen; - vertel hun, als zij beweren 
getuigen te zijn voor de Allerhoogste, dat 
ze Mij dan hun vrede laten zien door 
rechtschapenheid, en eer door toewij-
ding; zeg hun dat ze hun levensweg 
moeten onderzoeken en tot Mij moeten 
terugkeren, en Ik zal hun de Geest van 
begrip geven; 
 vandaag bied Ik hun Barmhartigheid 
aan in een tijd van verwarring; Ik bied 
hun Mededogen aan in hun ontstellende 
ellende; Ik geef hun de Gave van Mijn 
Liefde; herhaaldelijk heb Ik Mijn Hand 
uitgestrekt om hen tot Mij te verheffen, 
en toch, hoe dikwijls hebben zij 
geantwoord? Ik heb hun Mijn 
Medelijden en Mijn Barmhartigheid 
getoond; hoelang moet Ik hen nog 
toestaan Mij te schokken van verdriet 
door hun weigering Mijn Wil te doen? 
moet Ik de Hand van de Vader nog 
tegenhouden? de Gerechtigheid van de 
Vader ontbrandt al in woede om de 
misdaden van deze wereld te belichten 
…. 
door babymonden goot Ik Mijn bittere 
smeekbeden uit voor 
 

vrede en verzoening tussen broeders, 
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maar zie hoe Mijn smeekbeden werden 
ontvangen … ach, Mijn dochter, wees de 
verdedigster 
 

van de Waarheid, 
 
leg je hoofd op Mijn Hart, en als je het 
geluid van Mijn Hartslagen hoort, zal je 
weer moed krijgen; geef niet toe aan de 
influisteringen van je zwakte, vertrouw 
op Mij, vertrouw op Mij; …. 
 kijk,1 houd moed, dochter; Ik ben aan 
je zijde, en zolang Ik aan je zijde ben zul 
je op de been worden gehouden .… 
dochter? Ik zal je nooit verlaten ….  
 luister; luister naar Mij, Vassula, Ik 
deel Mijn Kruis met jou; kijk, Mijn 
Vassula, Mijn Liefde is zichtbaar voor je 
en Mijn Trouw omringt je; telkens 
wanneer Ik in de verte een ergernis uit 
een legioen duivels op je af zie komen, 
om zich op je te storten, om je te slaan 
en je in stukken te scheuren, dan kom Ik 
tussen jou en hen, en laat hen beven; 
troost dan je hart in Mijn Hart en wees 
niet bang, houd moed! aan geen duivel 
zal worden toegestaan je te treffen, en 
ook zal Ik hen niet toestaan in hun 
hevige woede zich op je te werpen en je 
te verbranden;  
 Ik sta naast je om je tekens te geven 
wanneer jij je mond moet openen om in 
Mijn Naam te spreken; kom, het Licht is 
je Metgezel;  
 

   
 

 
18 februari 1992  

 
Heer, ik wil mijn ogen niet van U 
aflaten, 

 
1 Ik voelde hoe Jezus mijn geest probeerde op te 
richten. 

opdat ik niet weer afvallig word. 
Sta mij toe U te aanbidden aan Uw 
Voetbank. 
O Heer, toon nu aan ons allen Uw 
Macht. 
Breng Uw Storm over ons allen 
die onze zonden zal wegvagen. 
Laat Uw Vuur (de Heilige Geest) 
over ons komen om ons nieuw leven in te 
blazen en ons te zuiveren. 
Het is moeilijk deze verraderlijke 
woestijn in het duister te doorkruisen. 

 
Maranatha! Kom! 
 
vrede, Mijn beminde, wees niet angstig;  
Mijn besluit staat vast; Ik zal de aarde 
verwoesten met Mijn Louterend Vuur en 
Ik zal Mijn Plan eerder dan voorzien 
uitvoeren; de tijd van wachten is spoedig 
voorbij; wat jou betreft, Mijn kind, laat 
je niet verontrusten door Dwaasheid; 
richt je ogen op Mij en steun je op Mij; 
Ik ben je Sterkte;  
 - zie! bid voor jullie priesters,2 bid, dat 
ze zich tot Mij bekeren en uit Mij putten: 
Vindingrijkheid, Vrede en Liefde; velen 
kwijnen weg en wel zeer snel; bid voor 
hen3 die Mijn bloeiende bloemen 
vernielen;4 zeg tegen jullie priesters,5 dat 
als er onder hen nog enkele zijn die nog 
leven, dit te danken is aan Mijn Tranen; 
Ik bevloei hun geloof met Mijn Tranen; 
dus schrei Ik in doodsangst om deze 
kleine rest in leven te houden; Mijn Kerk 
valt uiteen als rottend hout, en alles wat 
Ik van hen hoor is: 
 

"Heerst er een droogte?" 
 

 
2 De Grieks Orthodoxe priesters. 
3 De Grieks Orthodoxe priesters. 
4 De nieuw bekeerde Griekse jeugd, bekeerd door de 
Boodschappen van de Heer. 
5 De Grieks Orthodoxe priesters. 



Notitieboek  Waar Leven in God 15 
__________________________________________________________ 
 
ze spotten met vroomheid, ze stapelen 
bijtende aanklachten op tegen de 
Werken van Mijn Heilige Geest en staan 
hun mond toe ze te veroordelen! het uur 
van de duisternis bracht het Uur van 
Aanbidding terug tot niets; erger nog, ze 
hebben zich een alleenrecht toegeëigend 
van praalzucht en aanmatiging;  
 Ik, hun Heer, sta voor hen en vraag 
hun: "waarom verachten jullie de troost, 
die Ik vandaag aan Mijn kinderen geef 
door het kleinste gedeelte van Mijn 
Kerk?" - de Hemelen zullen weldra 
uitgeput raken en jullie zijn er nog 
onbewust van en in diepe slaap; Ik zal 
tot jullie komen als een dief, zonder 
jullie te vertellen op welk uur jullie Mij1 
kunnen verwachten;  
 Ik vraag jullie nu, met Tranen in Mijn 
Ogen, zeg Mij: wat is er met Mijn kudde 
gebeurd? waar zijn Mijn altijd groene 
weiden? waarom leven Mijn zonen en 
dochters in gevangenschap? waar is de 
jeugd van vandaag? waarom is de zoete 
geur die Ik jullie gegeven heb, veranderd 
in een stank?  
 - Ik schrei om jullie - Ik schrei om 
jullie buitensporige hoogmoed … jullie 
buitensporige hoogmoed deed Mijn Kerk 
lijken op een gapend graf; maar ook 
jullie zullen bedwongen worden. Mijn 
Vuur is nu nabij; Ik zal jullie neerhalen 
van je vermaardheid … en wanneer jullie 
zullen vragen: "wat is er gebeurd?" dan 
zal Ik jullie zeggen: "Mijn Koninkrijk is 
jullie ontnomen en gegeven aan een volk 
dat wel de vruchten2 daar van 
voortbrengt"; het is de Geest die Leven 
geeft, ongetwijfeld hebben jullie 
voldoende respect voor Mijn Heilige 
Geest? waarom beledigen jullie dan Mijn 
Heilige Geest door Hem te vervolgen?  

 
1 Apoc. 3: 3. 
2 Matt. 21: 43. 

 oordeel zelf over wat Ik zeg; waarom 
scheiden jullie jonge mensen zich af van 
de Moederkerk om een tweederangs 
levensfilosofie te volgen? jullie hebben er 
goed aan gedaan Mijn Heilige Geest 
voortdurend in herinnering te houden 
en de Tradities te bewaren precies zoals 
Ik die aan jullie heb meegedeeld, jullie 
spreken echter zonder liefde, en jullie 
zijn verblind door jullie ijver! jullie 
hebben het inzicht in Mijn Mysteries 
verloren juist door jullie ijver! hebben 
jullie niet gelezen: "er is een rest 
uitverkoren door genade; let wel, door 
genade, dat heeft dus niets te maken met 
goede werken, anders zou genade geen 
genade zijn!3; Ik bemin jullie allen, maar 
niet zonder lijden, want jullie maken 
bezwaar tegen de gaven van Mijn Heilige 
Geest; jullie maken geen bezwaar tegen 
menselijke autoriteit, maar tegen Mij, 
jullie God;  
 Ik herinner jullie aan een laatste ding: 
op zekere dag zullen jullie Mij 
ontmoeten van aangezicht tot 
aangezicht, en dan zal Ik jullie vragen 
Mij rekenschap te geven over de wijze 
waarop jullie voor de zielen hebben 
gezorgd die Ik jullie had toevertrouwd; 
tot op de dag van vandaag maken jullie 
Mij nog uit voor een leugenaar, omdat 
jullie geen geloof meer hechten aan de 
getuige die Ik jullie allen gegeven heb 
om Mijn Woord in herinnering te 
brengen: 
 

Mijn Heilige Geest; 
 
reinig jullie hart, en de hemelen zullen 
over jullie schijnen; van boven heb Ik 
jullie gadegeslagen, Stad van Traditie, 
jullie hebben de Wet van Mijn 
oorspronkelijke Kerk juist nageleefd, 

 
3 Rom. 11: 5-6. 
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maar tegenwoordig zijn jullie verblind 
door uiterlijk vertoon en letten weinig of 
helemaal niet op de belangrijkste zaken 
van Mijn Wet - Barmhartigheid! Liefde! 
Nederigheid! 
 

en een geest van Vergeving …. 
 
Mijn verdriet is groot en Ik kreun 
inwendig, terwijl ik wacht tot jullie gaan 
zoeken naar de grotere gaven van Mijn 
Geest; Ik heb genoeg van jullie preken 
over geestelijke dingen op ongeestelijke 
wijze; als ze vandaag de diepten en de 
belangrijker zaken van Mijn Geest 
hadden begrepen, dan zouden ze ook de 
gaven van Mijn Geest hebben aanvaard, 
maar de hoge dunk die jullie van jezelf 
hebben doet Mij voortdurend pijn; 
 Ik heb jullie duizenden zielen 
toevertrouwd om hen te onderrichten en 
met tederheid te helpen en ze in Mijn 
Hart te brengen, hen te herinneren aan 
Mijn Zachtmoedigheid, Mijn Liefde en 
Mijn grote dorst naar hen, maar jullie 
oordelen hen voorbarig en bezwaren hen 
met lasten die ondraaglijk zijn, lasten 
waarvoor jullie zelf geen vinger 
verroeren om ze op te heffen! in Mijn 
dagen was Ik de steen des aanstoots, en 
vandaag is Mijn Heilige Geest opnieuw, 
 

- de steen des aanstoots - 
 
voor veel van Mijn priesterzielen; 
 - de Ogen van de Heer, zeg Ik jullie, 
zijn niet alleen gericht op de 
rechtschapenen en de deugdzamen, Mijn 
Ogen zijn ook gericht op de ellendigen 
en degenen die jullie onwaardig 
noemen;  
 de sterren van de hemel zullen weldra 
op de aarde vallen en de krachten van de 
hemelen zullen worden geschokt, en 
jullie zullen je nog van niets bewust zijn; 

deze aarde zal spoedig verdwijnen en de 
nieuwe hemelen en de nieuwe aarde 
zullen met jullie zijn, en nog zullen jullie 
wegrennen van Mijn Geest; en toch, zelfs 
als jullie je vandaag nog vernederen en 
oprecht erkennen zondaars te zijn en 
onwaardig, zal Ik de geest van 
lusteloosheid wegnemen, die over jullie 
volk hangt!  
 jullie noemen jezelf rijk, toon Mij dan 
jullie rijkdommen; 'schaarste' is het 
enige woord dat Ik hoor van jullie land; 
'schaarste' staat op jullie allen 
geschreven; als jullie jezelf rijk noemen, 
waar zijn dan jullie glorierijke weiden? 
waarom struikel Ik over rottende 
lichamen? hoe komt het dat Ik niets van 
jullie hoor?  
 - in Zijn Oneindige Barmhartigheid 
daalt Mijn Heilige Geest nu neer om 
jullie allen te voeden en jullie geest te 
vullen met Mijn Hemels Manna; als een 
Herder zal Ik zorgen voor Mijn 
verdwaalde schapen, Ik zal hun wonden 
verzorgen met een eeuwigdurende 
Liefde; Ik zal de zwakken en vermoeiden 
steunen en degenen die jullie niet meer 
weiden; Ik zal Mijn kinderen troosten; 
hinder Mij dus niet of wees geen 
belemmering in deze dagen van 
Barmhartigheid; spreek niet tegen wat 
jullie leren over Mijn Geest; Ik heb jullie 
dit alles nu gezegd voordat Mijn Dag 
komt; zal Ik dan horen: "God, hier ben 
ik! ik kom spijt betuigen! ik zal 
ophouden Uw Geest van Genade te 
beledigen want ik weet dat als ik dit doe, 
ik streng zal worden gestraft"? het is 
voor jullie redding dat Ik spreek, en als 
Ik jullie verwijten maak, is dat vanwege 
de 
 

grootte van de Liefde die Ik voor jullie 
koester; 
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Vassula, bid voor jullie priesters dat ze 
de echte nederigheid van Mij leren; 
 
 

maart 1992 
 
(Satan had mij deze ochtend gemakkelijk 
kunnen doden. Terwijl ik een glazen schap 
met iconen en religieuze voorwerpen 
afstofte, viel deze schap en brak ook de 
schap eronder. Ik zag grote puntige 
glasscherven om mij heen vallen helemaal 
vanuit de kamer, tot in de hal. Toen het 
ophield wachtte ik in stilte om te zien waar 
het bloed zou druppelen. Ik mankeerde 
niets; zelfs geen schram. Ik had vanaf mijn 
buik tot aan mijn voeten opengesneden 
kunnen zijn.) 
 
(Later:)  
 
Mijn Vassula, laat Mij je stap voor stap 
leiden; blijf klein, Mijn bloem, en steun 
op je Redder;  
 Ik bemin je, kind, Satan probeert 
wanhopig greep op je te krijgen en je te 
verlammen;1 Hij gebruikt niet alleen 
mensen om valse beschuldigingen tegen 
je in te brengen, maar in zijn woede zal 
hij zelfs de natuurwet gebruiken om zich 
tegen je te keren; maar Ik ben je 
Toegewijde Bewaker en je Toevlucht; 
wees dus niet bang, Mijn Ogen rusten 
onophoudelijk op je; verberg je altijd in 
Mijn Heilig Hart; kom, we zullen 
doorgaan zielen te achtervolgen voor 
hun redding;  
 Ik zal je leiden, Mijn beminde, overal 
op aarde en waar Ik ook kom, zal Ik een 
vleugje van de verfijnste geuren 
achterlaten, Ik zal Mijn geur van mirre 
verspreiden van ziel tot ziel om hun 

 
1 Ik begreep het geestelijk. 

harten te verrukken; verblijd je 
Verlosser, bloem, en sta Mij toe je steeds 
meer te gebruiken; Ik zal je niet breken, 
noch zal Ik jou je vrijheid ontnemen; laat 
je hart de gevangene van Mijn Liefde 
blijven, maar zonder Mij moe te worden; 
Ik ben je Beminde Metgezel die je een 
Schat heeft gegeven: 
 

Ik heb je de Gave van  
Mijn Liefde gegeven; 

 
Ik zal je Mijn Kracht en Mijn Geduld 
geven; bloem, Mijn Geest rust op je om 
je te leiden en je aan Mijn 
Onderrichtingen te herinneren, wees dus 
edelmoedig en offer je tijd om deze 
aarde vruchtbaar te maken; eerbiedig 
Mij altijd; ben Ik niet je enige Liefde? 
ben Ik niet de Koning der Koningen? 
werk hard met Mij en in tegenstelling tot 
wat je denkt, zijn de meeste van je 
inspanningen niet nutteloos; Mijn 
Kracht geeft ze een Goddelijkheid die ze 
hun doel doet bereiken; als de Verleider 
in je oor fluistert dat je woorden 
vruchteloos zijn, zeg Ik je, Mijn kind, 
luister niet naar hem;  
 Ik zal doorgaan Mijn Hart over jullie 
allen uit te storten en daal 
onvermoeibaar uit de Hemel neer om de 
hongerigen te voeden en elke smaak 
tevreden te stellen; Ik zal doorgaan Mijn 
Heilig Hart te tonen en Mijn 
Zachtmoedigheid voor iedereen 
bewijzen; wie Mij eet en Mij drinkt zal 
worden omgevormd om een 
 

waar Leven in Mij, je God 
 
te leven; wie zich tot Mij wendt zal gered 
worden; slechts één blik naar Mij en Ik 
zal je omvormen;  
 - dochter, blijf onopgemerkt en niets; 
blijf verborgen in je hulpeloosheid, in je 
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zwakte, zodat Mijn Overvloed en Mijn 
Kracht zich nog verder zullen 
verspreiden; het zaaien is niet beëindigd 
en in de hele wereld zal spoedig Mijn 
Stem weerklinken; dochter, je bent zeer 
kostbaar voor Mij en Ik bemin je tot 
schreiens toe; Ik bemin jullie allen tot 
schreiens toe; en vanuit de Hemel 
brengen Mijn Lippen, bevochtigd door 
Genade, Mijn Boodschap van Vrede aan 
jullie allen; van alle Eeuwigheid heb Ik 
jullie bemind en gezegend; en vanaf 
jullie wieg heb Ik over jullie gewaakt en 
jullie verdedigd;  
 Ik weet hoe ellende jullie allen in 
totale blindheid heeft gewikkeld; zoek 
Mij en Ik zal jullie Licht geven; Ik zal 
jullie weer Leven geven en jullie ziel 
laten verlangen naar alles wat Heilig is, 
daarom, dochter, blijf Mijn Heiligheid en 
Mijn Volmaaktheid zoeken; zegen Mij en 
prijs Mij; zaai wanneer Ik zaai, zaai 
overvloedig en waar Ik je ook brengen 
zal om te zaaien; weldra zul je de 
drempel van dit tijdperk overschrijden 
om binnen te gaan in een Eeuwige 
Vrede; verdraag intussen alles wat Ik 
verdraag, alleen ben je niet; volhard, 
Mijn kind, en herinner je: Wie bij je is en 
je zegent;  
 Liefde bemint je;  
 

   
 
 

3 maart 1992 
 
(In mijn tijden van vervolgingen) 

 
Heer, ik heb niet in het geheim 
gesproken, 
alles wat ik zeg is in gebed 
en in Uw Bijeenkomst, U prijzend. 
Ik probeer te gehoorzamen aan Uw 
Heilig Hart, 

en aan de richtlijnen die ik van U heb 
ontvangen, 
ik doe mijn best ze weer te geven zoals ze 
mij gegeven zijn. 
Hoewel ik arm ben en U nauwelijks iets 
kan geven, 
heb ik U het enige gegeven waarvan U 
me had gezegd dat het van mij is. 
Ik heb Uw Majesteit geofferd: 
mijn wil, die U gebruiken mag 
naar Uw goeddunken voor Uw 
Barmhartige Plannen. 

 
Ik weet het, Mijn kind, maar hebben ze 
ook Mij niet gehaat zonder reden? 
iedereen die uit Mij voortkomt om voor 
de Waarheid te getuigen zal worden 
gehaat, vervolgd en opgejaagd als wild - 
een dienaar is niet groter dan zijn 
Meester …. deze vervolgers zouden 
zonder blaam zijn in de Ogen van de 
Vader als ze Mijn Wet niet hadden 
gekend; maar ze hebben Mijn Wet wel 
gezien, maar slechts in duisternis; ze 
noemen zichzelf wetgeleerden en 
geloven alles te weten, maar in feite 
weten ze niets; ze denken dat ze door jou 
te oordelen en in het openbaar te 
veroordelen een zeer heilige plicht 
vervullen tegenover Mij, je God;  
 als ze Mijn Geboden hadden gevolgd 
en onderhouden zouden ze niet 
geoordeeld hebben; als ze enige liefde in 
zich hadden, zouden ze Mijn Woorden 
en Mijn Wet hebben onderhouden; maar 
in feite veroordelen ze niet jou maar 
Mijn Goede Werken bij jullie allen; Ik 
heb je alleen opgedragen eropuit te gaan 
en Mijn Echo te zijn; door Mijn Echo te 
zijn, verwacht Ik dat je vrucht draagt, 
blijvende vrucht …. - maar ze hebben 
niet begrepen … Mijn kind, ga door met 
het werk dat Ik je heb opgedragen: breng 
zielen tot Mij, zodat Ik ze kan verteren in 
Mijn Heilig Hart; Ik dorst naar zielen;  
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 luister, het bewijs van Mijn Heilige 
Werken schijnt over jullie allen om deze 
duisternis te verdrijven; het bewijs van 
Mijn Heilige Werken zijn hun goede 
vruchten; vruchten die blijvend zijn; het 
bewijs van Mijn Heilige Werken is de 
gave van Vrede die Ik jullie geef en de 
Liefde waarmee Ik jullie beziel; het 
bewijs van Mijn Heilige Werken zijn 
Mijn reddende oproepen tot het 
 

Eucharistisch Leven; 
 
de Vader en Ik willen waarachtige 
aanbidders, aanbidders die willen 
aanbidden in geest en waarheid; Mijn 
Geest van Waarheid daalt helemaal neer 
naar jullie drempel om jullie eraan te 
herinneren dat uiteindelijk 
 
- Onze Twee Harten zullen triomferen - 

 
dit is om de woorden van de Schrift te 
vervullen: “maar na die drie-en-een-
halve dag, voer in hen een levensgeest 
uit God en zij kwamen overeind”,1 ja, in 
volle Glorie, want “Dat zijn de Twee met 
olie Gezalfden”2 die zij aan zij staan; 
Onze Twee Harten zijn als “Twee 
Olijfbomen, één aan de rechter en één 
aan de linkerkant”,3 Mijn Heilig Hart 
heeft onpeilbare Rijkdommen en veel 
dingen om tegen jullie allen te zeggen, 
Mijn kindertjes; 
 

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, 
 
Ik kom om jullie devotie aan Mijn Heilig 
Hart en aan het Onbevlekte Hart van 
jullie Moeder te doen herleven, wees dus 
niet bang, blijf waakzaam; want velen 
zullen komen die Mijn Naam gebruiken, 

 
1 Apoc. 11:11. 
2 Zach. 4: 14. 
3 Zach. 4: 3. 

gemanipuleerd door de Boze, om jullie te 
misleiden en de kleine vlam, die nog in 
jullie is gebleven, uit te blazen en jullie 
in totale duisternis te laten; velen zullen 
afvallen, omdat ze niet in Mij geworteld 
waren; bid, dat jullie niet door de Boze 
zullen worden bekoord;  
 helaas voor jullie die doorgaan Mijn 
woordvoerders te vervolgen zeggend: 
“we zouden nooit hebben deelgenomen 
aan het bloedvergieten van de profeten 
als we geleefd hadden in de dagen van 
onze voorvaderen;” Ik zeg jullie, dit alles 
zal op jullie hoofden neerkomen tenzij 
jullie berouw hebben! Mijn beminde 
kinderen, de inbreker komt in de nacht,4 
blijf dus waakzaam en sta hem niet toe 
in jullie huis in te breken;  
 blijf in voortdurend gebed tot Mij; 
zonder ophouden bidden wil zeggen je 
bewust zijn van Mijn Tegenwoordigheid; 
bewust zijn van Mijn Tegenwoordigheid 
wil zeggen waakzaam zijn, waakzaam 
zijn wil zeggen in het licht zijn en 
rechtschapen; jullie huis is jullie ziel; 
zorgt er dan voor dat het licht in jullie 
geen duisternis is; laat de Bekoorder 
jullie niet slapend vinden;  
 jullie zijn Mijn vrienden, niet waar? 
bemin elkaar zoals Ik jullie bemin; alles 
wat jullie vragen in Mijn Naam zal Ik 
jullie geven; sommigen van jullie zijn 
vandaag bedroefd omdat de wereld een 
voorbarig oordeel velt over Mijn Heilig 
Hart en het Onbevlekte Hart van jullie 
Moeder, maar weldra zullen Onze Twee 
Harten aan de wereld laten zien hoe fout 
zij was in haar oordeel, wanneer Ik Mijn 
Heilig Gelaat in hen openbaar;5 
 dochter, schrijf:  

 
4 D.w.z. Satan komt gemakkelijker in een duistere 
ziel.  
5 D.w.z. op de Dag van de Zuivering, als we onze 
zonden zullen zien door de Ogen van God 
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 “wanneer Ik het zesde zegel verbreek, 
zal er een geweldige aardbeving zijn en 
de zon zal even zwart worden als haren 
zakken; de maan zal helemaal bloedrood 
worden, en de sterren van de hemel 
zullen op aarde vallen als vijgen van een 
vijgenboom wanneer een harde wind 
hem schudt; het uitspansel zal 
verdwijnen als een schriftrol die wordt 
opgerold en alle bergen en eilanden 
zullen van hun plaats schudden;  
 “dan zullen alle aardse heersers, de 
gouverneurs en bevelhebbers, de rijken 
en de invloedrijken, het hele volk, slaven 
en burgers, vluchten naar de bergen om 
zich te verbergen in holen en 
rotsspleten; ze zullen tot de bergen en 
rotsen zeggen: 'val op ons en verberg ons 
voor Hem die zit op de Troon en voor de 
toorn van het Lam;’1 want De Grote Dag 
van Mijn Zuivering zal spoedig over 
jullie komen en wie zal in staat zijn die te 
overleven?”  
 “iedereen op deze aarde zal gezuiverd 
moeten worden, iedereen zal Mijn Stem 
horen en Mij herkennen als Het Lam; 
alle rassen en alle godsdiensten zullen 
Mij zien in hun innerlijke duisternis; dit 
zal aan ieder worden gegeven als een 
geheime openbaring om de duisternis 
van jullie ziel te onthullen; wanneer 
jullie je innerlijk zult zien in deze staat 
van genade zullen jullie inderdaad de 
bergen en de rotsen vragen op jullie te 
vallen; de duisternis van jullie ziel zal 
zodanig zijn dat jullie zullen denken dat 
de zon haar licht heeft verloren en dat de 
maan ook in bloed veranderd is; zo zal 
jullie ziel jullie toeschijnen, maar 
uiteindelijk zullen jullie Mij nog slechts 
prijzen; 

 
1 Apoc. 6: 12-17. Hier geeft Jezus duidelijk aan dat op 
de Dag van de Zuivering iedereen in de wereld de 
staat van zijn ziel zal ervaren en iedereen weer het 
Lam zal herkennen, namelijk Jezus. 

 - als een vreemdeling jullie weg kruist 
en zegt dat het voedsel2 dat Ik jullie 
gegeven heb vergif is, luister dan niet 
naar hem, luister naar de taal van Mijn 
Heilig Hart, de taal van Mijn Kruis; laat 
jullie trouw aan Mijn Heilig Hart 
nogmaals tot bloei komen, wijd je allen 
toe aan Mijn Heilig Hart en het 
Onbevlekte Hart van jullie Moeder; Ik 
zal jullie weer bezoeken, Mijn kindertjes;  
 dus moed, Mijn vrienden; jullie 
worden opgejaagd maar het is alleen 
door de wereld; worden jullie beledigd 
vanwege Mij? verheug je! want ook Ik 
werd beledigd; worden jullie behandeld 
als het uitschot van de wereld omdat 
jullie Mij beminnen? Ik zegen jullie en Ik 
verenig Mij met jullie in je lijden; zijn 
jullie het voorwerp van spot van jullie 
volk? maar dat was Ik ook, jullie Koning; 
jullie zijn niet meer dan Ik, jullie 
Meester; Mijn geheime bedoelingen zijn 
nu bekend gemaakt in jullie sluimerende 
tijden; de openbaring van Mijn Heilig 
Hart is weer bekend gemaakt op dit 
einde van de Tijden om jullie hart te 
wekken en jullie allen terug te brengen 
tot een brandend verlangen naar deze 
Devotie; dus er moet onder jullie geen 
voorbarig oordeel zijn; bemin Mij en 
zegen Mij; Ik ben altijd met jullie en Ik 
zal doorgaan de Rijkdommen van Mijn 
Heilig Hart te openbaren aan ieder van 
jullie; 
 Vassula, Mijn kind, Ik zal je stengel 
sterk maken en de bloemblaadjes 
vervangen, die je beschuldigers je 
hebben ontrukt, om je deze vreugde te 
geven die Ik voel telkens wanneer je Mij 
je wil offert; 
 Liefde bemint je; 
 

   

 
2 Deze boodschappen. 
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4 maart 1992 
 
Heer, ik luister nu. 
 
Mijn kind, luister en schrijf:  
 Ik ben Grenzeloze Tederheid en 
Barmhartigheid, maar Mijn volk stapelt 
in Mijn Kerk het ene verraad op het 
andere, moet Ik stil blijven? Mijn Li-
chaam, van Mijn Voetzool tot Mijn 
Hoofd, doet pijn en verkeert in grote 
doodsangst; Ik heb indrukwekkende 
wonden en Ik word getergd door de 
Mijnen; een grote en ontelbare menigte 
is op weg naar de verdoemenis; veel van 
Mijn priesterzielen bespotten 
vroomheid;  
 Ik heb waarschuwingen laten horen 
sinds de Tijd van Fatima tot op de dag 
van vandaag; Ik heb Mijn Hart over 
jullie uitgestort, generatie, maar velen 
van jullie zijn de losprijs vergeten die 
betaald werd voor jullie verlossing … 
Vassula, je luistert niet zoals Ik wil dat je 
luistert …1 omwille van Mijn Liefde, 
kind, spreek tot Mij! laat het je niet 
ontbreken aan moed, Ik bemin je! 
 
Heer, mijn vervolgens publiceren nu iets 
tegen mij. 
 
zij zijn ook Mijn vervolgers, niet alleen 
de jouwe; maar Ik zeg je, dat zij zichzelf 
heel zeker vernietigen door hun eigen 
vernielingswerk als jij niet voor hen bidt, 
en hun vergelding zal het kwaad zijn 
voor het kwaad dat zij doen; Mijn Hart is 
een onmetelijke oceaan van Liefde en 
Vergeving, 
 
Ik weet het, Heer, maar zij verleiden weer 
degenen die pas zijn ontsnapt aan de Boze. 

 
1 Jezus veranderde van toon, alsof Hij smeekte. 

 
dochter, Wijsheid heeft je een gave 
geschonken om de Verlangens van 
Liefde te horen, te schrijven en te 
begrijpen; deze gaven, dochter, zijn niet 
gemakkelijk te begrijpen door mensen 
die niet spiritueel zijn; zij zullen nooit 
iets van Mijn Geest aanvaarden, zij zien 
het allemaal als nonsens; zij zullen 
doorgaan te onderrichten volgens de 
trend van de wereld, zoals filosofie wordt 
gedoceerd; dan, heb je niet gelezen dat 
de geestelijke gaven van Mijn Heilige 
Geest moeilijk te begrijpen zijn zolang ze 
denken als filosofen en tot Mij komen als 
filosofen? heb je niet gelezen dat dit de 
dingen zijn die deze mensen verdraaien 
zolang ze niet in de Geest zijn, zoals zij 
ook de rest van de Heilige Schrift 
verdraaien? de Heilige Schrift heeft jullie 
allen gewaarschuwd voor deze mensen;  
 geloof en groei in de genade die Ik 
jullie gegeven heb, weldra zal Mijn 
Zuiverend Vuur over jullie allen komen 
om de misdaden van deze wereld in 
vlammen te laten opgaan; 
 jullie Heilige Moeder en Ik hebben 
Onze Harten voor jullie allen uitgestort 
sinds de dag van Fatima, maar Mijn 
gedragsregels die Ik van jullie verlang 
zijn niet nageleefd en slechts een 
minderheid luistert; deze generatie 
misleidt zichzelf, ze hebben al Mijn 
Geboden overtreden, hoe kan Ik dan niet 
tot jullie komen door Vuur en donder 
zoals Ik Sodom en Gomorra heb 
verdelgd? 
 
Misschien omdat wij met meer dan tien 
zijn, Heer? 
  
(Er was een tijdje stilte) 
 
…. je verbaast Mij! je verbaast Mij, 
omdat Ik begon te geloven dat jij nooit 
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de onderhandelingswijze van Abraham 
zou durven aanwenden; Ik heb je 
uitgedaagd om kreten van 
barmhartigheid te slaken vóórdat het 
dodelijke uur komt, Ik heb je uitgedaagd 
Mij gebeden te offeren, maar die zijn 
niet toereikend … 
 

Wat moet ik doen, Heer? 
Ik ben de hele dag bij U, voor U werkend 
en Uw Belangen dienend.  

 
U bent mijn Leven, mijn Adem in deze 
ballingschap. 
Ik weet dat ik een stakker ben, 
en net zoveel zondig als ik adem, 
toch kwam U tot mij en hebt U mijn ziel 
tot U opgetild  
om Uw Zoete Kennis te smaken, 
zoals Uw leerlingen die gesmaakt 
hebben.  

 
U hebt mijn hart laten herleven en mijn 
oor  
tot Uw Heilig Hart gewend. 
Uw Machtige Hand heeft mijn hoofd 
gestreeld 
en maakte dat sindsdien mijn hart U 
lofprijst.  

 
Ik lijd aan eenzaamheid  
en martelende doodsangst, die mijn hart 
verscheurt 
wanneer U van tijd tot tijd 
Uw Heilig Gelaat van mij afwendt, 
en mijn ziel alleen achterlaat in de 
Donkere Nacht, 
maar ik sleep mij voort, omdat: 
ik U tot dwaasheid toe bemin. 

 
Vassula van Mijn Heilig Hart, Ik heb je 
opgevoed 
 

om Mijn Kerk tot Eenheid te brengen; 
 
(Jezus zei dit zeer rustig.) 
 

- Ik heb je opgevoed om de 
Gerechtigheid van de Vader te bedaren; 

 
- Ik heb je opgevoed om Mijn Kerk te 
verfraaien; 
- Ik heb je toegestaan Mijn Hal te 
betreden om Mij te verheerlijken;  
- Ik heb je het hof gemaakt om Mij te 
beminnen;  
- Ik heb je uit het land van Egypte 
gehaald om je uit te werpen, zoals men 
zijn net uitwerpt, om zielen voor Mij te 
vangen;  
 jij moet de Gerechtigheid van de 
Vader bedaren door Mij te aanbidden, 
door te bidden, door boete te doen, door 
te offeren, te vasten en door jezelf 
kleiner te maken; jij hebt geen verdien-
sten maar je nederig smeken kan de 
Vader bereiken;  
 wil je nu uit dezelfde Beker drinken 
die de Vader Mij aangeboden heeft? 
wees niet bang, er zit nu niet veel meer 
in, Ik heb je er nu en dan een teugje van 
laten nemen, dochter, Ik heb je hoofd 
naar Mijn Kelk gedraaid, met tederheid, 
trek je dus nu niet met minachtig terug; 
bemin wat Ik bemin; wees niet bang en 
stel je geen moment voor dat Ik je naar 
Mij zal leiden zonder Mijn Kruis; vind 
belangrijk wat Ik belangrijk vind; vraag 
Mij je verder te genezen; vraag om Mijn 
genaden; vraag om Mijn zegeningen …. 
vraag de Vader te bedaren;  

 
Vraag de Vader te bedaren .… we staan 
aan de rand van een vernietigend vuur. 
 
ssst .… vraag de Vader te bedaren,1 
daarom nodig Ik je voortdurend uit te 
bidden; en wat de kwaadaardige 
beschuldigingen betreft die over jou de 
ronde doen, wees niet bang; wees in 

 
1 Jezus zei deze woorden zeer zachtjes en gaf mij 
daardoor zoveel om op te hopen. 
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vrede en geef niet toe aan droefheid; Ik 
heb je geroepen voor de herleving van 
Mijn Kerk en Ik zal je niet in de steek 
laten; bid voortdurend; wees geduldig 
tot het einde; Mijn Dag is zeer nabij en 
Ik zal komen als een dief in de nacht; dit 
is de reden, Mijn kind, waarom Satan 
samen met het Beest1 voortdurend 
diegenen aanvallen die van Mij komen 
en strijd voeren tegen Mijn 
spreekbuizen, maar tenslotte zullen zij2 
verslagen worden; de duivel en het beest 
zijn woedend tegen je tekeergegaan, 
maar Liefde zal kwaad overwinnen;  
 - Canada is van Mij; het beest3 mag 
dan venijnig lawaai maken om in dit 
land Mijn Stem te overschreeuwen, 
omdat het weet dat Mijn Heilig Hart dit 
volk bemint; maar Ik, de Heer, zal daar 
blijven, en Ik zeg je, dat alle boze geesten 
die in dat land rondzwerven al vrezen 
voor het geluid van Mijn Voetstappen en 
het geluid van Mijn Heilig Hart; Mijn 
Heilige Geest zal het Beest niet schuwen 
noch hen schuwen die erdoor zijn 
overtuigd;  
 Ik zal Mijn genaden nu zelfs nog meer 
uitstorten, “want geen engel, geen vorst, 
niets dat bestaat, niets dat nog komt, 
geen kracht, of hoogte of diepte, noch 
enig geschapen ding, kan ooit komen 
tussen jou en Mijn Liefde’;4 niemand zal 
in staat zijn de uitstorting van Mijn 
Heilige Geest tegen te houden;  
 Ik zend jou naar hen5 toe om hen allen 
te herinneren aan de grootheid van Mijn 
Liefde; Ik zal je van voldoende middelen 
voorzien om stand te houden; 
 Liefde is met je; 
 

 
1 De Vrijmetselarij (zie Apoc. 13). 
2 Satan en het beest. 
3 De vrijmetselarij. 
4 Rom. 8: 35-39. 
5 Dat zijn: de Canadezen. 

   
 

 
27 maart 1992  

 
(Boodschap, oproep tot eenheid) 
 
Mijn Vassula, schrijf:  
 dierbare vrienden, dierbare 
metgezellen, dierbare broeders, er is 
geen liefde gelijk aan de Mijne; wat 
hebben jullie met Mijn Liefde gedaan? 
Mijn broeders, wees verenigd door het 
volgen van de wetten van Mijn Hart die 
Liefde en Nederigheid zijn; de dingen 
die jullie denken te verenigen zijn aardse 
dingen en die zullen jullie niet tot 
eenheid brengen; ze kunnen niets doen 
en niets bieden; maar velen van jullie 
zijn slaaf geworden van jullie verstand; 
zolang jullie je niet met elkaar verzoent 
in nederigheid en elkaar bemint zoals Ik 
jullie bemin, zal jullie verdeeldheid 
blijven; Mijn kinderen, moet Ik 
nogmaals door het lijden gaan in deze 
Paastijd?6  
 velen van jullie hebben de stomme 
zien spreken, de lamme zien lopen en de 
blinden het zicht zien krijgen, maar toch 
gaan jullie door Mij met de lippen te 
prijzen; Ik zeg jullie naar waarheid, zoals 
Ik al eens gezegd heb: ‘ieder die 
godslasterlijk spreekt tegen Mijn Heilige 
Geest zal niet vergeven7 worden’; door 
Mijn Heilige Geest te vervolgen 
verharden jullie je hart, en als jullie hart 
verhard is door de verlokking van de 
zonde, zullen jullie niet in staat zijn welk 
kwaad dan ook te onderkennen,8 en dus 
zullen jullie veroordeling over jezelf 

 
6 Het gescheiden vieren van Pasen.  
7 Luc. 12: 10. 
8 Men kan in deze staat niet het kwaad onderkennen, 
en zodoende geen BEROUW hebben om vergeving te 
verkrijgen. 
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brengen en straf zonder mededogen, 
omdat jullie niet vergevingsgezind 
waren;  
 Ik sla jullie allen vanboven gade, ieder 
van jullie; Ik zeg jullie, ieder die 
doorgaat voor zijn eigen belangen te 
werken en voor zijn eigen glorie heeft 
Mijn Hart reeds verloren; hun1 
overtuigingen zijn niet Mijn 
overtuigingen want in hun geest zijn zij 
hetzelfde als Satan; rivaliteit en wedijver 
om aardse macht verteert hun geest, 
egoïsme en trots hebben hen al 
veroordeeld; door al deze aardse dingen 
te praktiseren zullen ze omkomen! 
zelden hoor ik ze bidden; vandaag zijn 
jullie omringd door valse leraren,2 die 
openlijk en onbeschaamd voor Mij staan 
en de kennis van Satan verkondigen, die 
gebaseerd is op een leugen; zij 
ontkennen Mijn Godheid door het 
ontkennen van Mijn Verrijzenis;3 bid 
voor deze valse leraren dat zij aan de 
verdoemenis mogen ontkomen! en Ik 
zeg nu tot ieder van jullie: 
 

“ieder die beweert in het licht te zijn 
maar zijn broeder haat is nog in 

duisternis;”4 
 
ieder die meent dat hij Mij verheerlijkt 
in zijn staat van duisternis, gelooft in 
hem die jullie voorouders5 al eerder 
heeft verleid;  
 - Ik heb jullie tekenen gegeven, maar 
jullie geloven niet in Mijn tekenen 
omdat jullie stemmen Mijn Stem 
onderdrukken die door Mijn 
woordvoerders spreekt; het zal weldra 
nacht bij jullie zijn en velen zullen de 

 
1 Jezus spreekt tot mij over deze mensen. 
2 De modernisten. 
3 Dat is ook de reden waarom de Heilige Lijkwade 
hen zozeer verontrust! 
4 1 Joh. 2: 9. 
5 Adam en Eva. 

dood smaken omdat jullie nooit 
gegrondvest waren in de waarheid maar 
gebaseerd waren op leugens; Ik kom tot 
jullie door deze tekenen om jullie ogen te 
openen en jullie te genezen, en toch, 
wanneer Ik jullie de waarheid vertel en 
jullie zeg dat Ik het ben, Degene van wie 
jullie zeggen, “Hij is jullie Heer”, die tot 
jullie spreekt, wenden jullie je af en 
luisteren jullie naar Satan zodat hij jullie 
kan gebruiken;  
 nee, jullie begrijpen Mijn Taal 
evenmin als jullie Mijn wonderen 
begrijpen, omdat jullie de duivel hebben 
gekozen; wat Ik ook zeg of vraag dringt 
niet tot jullie door, omdat jullie het 
gevoel voor de taal van Mijn Geest 
verloren hebben;  
 Ik dorst naar jullie verlossing, Ik dorst 
ernaar Mijn Koninkrijk met jullie te 
delen, Ik dorst ernaar dat jullie je met 
elkaar verzoenen zodat jullie eerlijk 
kunnen zeggen: ik ben verzoend met 
God; jullie verdeeldheid is een zonde en 
niemand kan beweren rechtschapen te 
zijn als hij met zijn mond niet alleen zijn 
broeders in diskrediet brengt, maar ook 
de leider van hen allen;6  
 rechtvaardigheid, barmhartigheid en 
goede trouw! deze deugden zouden jullie 
in praktijk hebben moeten brengen 
zonder de andere voorschriften van Mijn 
Wet te verwaarlozen; en jullie, jullie die 
behagen schept in jullie verdeeldheid en 
zweert bij Mijn Troon en bij Mij, Ik, die 
erop zit, Ik zeg jullie zoals Ik al eens 
gezegd heb: 
 

“jullie zijn als witgekalkte graven 
die er van buiten mooi uitzien, 
maar vanbinnen vol dode 
beenderen zijn en van alle soorten 
van verval” 

 
6 De Paus. 
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hoe kunnen jullie geloven de 
verdoemenis te ontlopen? jullie blijven 
in gebreke om Mij te behagen en jullie 
lijken vervuilen deze woestijn waarin 
jullie leven; door in jullie verdeldheid 
tegen elkaar te zondigen, ben Ik het, 
 

het Lam, 
 
tegen wie jullie zondigen, deze zonde van 
jullie verdeeldheid die dagelijks Mijn 
Lichaam afslacht; Ik ben Het, het Lam, 
dat jullie met geweld en onder jullie 
eigen wetten opnieuw kruisigen; het is 
Mijn Lichaam dat jullie verminken en 
verwonden, 
 

Ik Ben het Slachtoffer; 
 
kunnen jullie dat niet zien? kunnen jullie 
niet zien dat jullie in nauw contact staan 
met duivels? kunnen jullie niet zien met 
wie jullie je tafel deelt? hoe kan Ik Mij 
verheugen als Ik alleen maar duivels met 
jullie aan tafel zie? zolang jullie je 
verheugen in jullie verdeeldheid, zijn 
jullie onder de macht van Satan die 
diegenen die zich verheugen in hun 
verdeeldheid, zonder ophouden, zalft 
met een leugen; ieder van jullie verwacht 
van de ander de goedkeuring van deze 
boodschappen van Eenheid, en het laat 
jullie onverschillig dat het komende 
Paasfeest Mijn Lichaam opnieuw 
ondraaglijke pijn zal ondergaan vanwege 
jullie verdeeldheid;1 geloof dat Ik het 
ben, wees niet de slaaf van jullie eigen 
denken, kom tot Mij zolang het nog dag 
is, weldra zal de nacht deze wereld 
omhullen; Ik heb gevraagd jullie te 
ontmoeten2 en met jullie te spreken, en 

 
1 Christus lijdt mystiek. 
2 Allen die mij hebben uitgenodigd om de 
Boodschappen voor de Eenheid te geven en tot hen 

dat heb Ik gedaan, want het is omwille 
van jullie eenwording dat ik jullie met 
Mijn Boodschappen over de Eenheid heb 
aangemoedigd;  
 maar hoe moeilijk is het voor degenen 
die slaaf zijn van hun eigen denken om 
de Mysteries van de Wijsheid binnen te 
gaan! hoe moeilijk is het voor de rijken 
van geest om Mijn Koninkrijk binnen te 
gaan! Ik zeg jullie: 
 

velen die de eersten zijn  
zullen de laatsten zijn, 

en de laatsten zullen de eersten zijn; 
 
Mijn kind, wees Mijn Hemel door je aan 
Mij toe te wijden, Ik ben met je;  
 

   
 
 

30 maart 1992 
 

De hele dag  
verlang ik naar U, mijn God, 

 de hele dag kwijn ik weg van liefde voor U, 
vanwege Uw Tederheid 

en Uw Oneindige Barmhartigheid, mijn 
God; 

Uw Liefde die U mij hebt betoond, 
laat mijn ziel meer dan ooit tot U roepen 

om mij te redden. 
Ik verlang naar het Huis waar U woont. 

Ik verlang naar Uw Heilig Hof. 
Dus vertel mij daarom, mijn Heer en God, 

wat ik kan verwachten? 
wilt U mijn kwetsbaarheid in overweging 

nemen? 
Ach, bevrijd mij van al mijn zonden en 

bekijk mij opnieuw. 
Al mijn hoop is gevestigd op U, mijn God. 

Amen. 
 

 
te spreken in de Wereldraad van Kerken in Genève. 
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ach, mijn Vassula, wees Mijn troost; Ik, 
Jezus, zegen je; vrees niet, Mijn kind, Ik 
ben de Algetrouwe en Ik ben aan je zijde; 
Mijn kind, omwille van Mijn Liefde heb 
Ik je geloof op de proef gesteld en Ik heb 
Mijn Verheerlijking gevonden; Ik ben 
geen vreemdeling voor je, sta Mij dus toe 
je nogmaals in Mijn Wonden te trekken; 
wees niet bang, Ik zal door jou Mijn 
Heerlijkheid openbaren en de mensen 
zullen leren hoe Ik heb geleden;  
 kom, nader Mij, Mijn Vuur van Liefde 
vlamt uit Mijn Heilig Hart en als je Mij 
toestaat, zal Ik je op deze wijze bezoeken 
en een levende toorts van je maken; je 
bent voorbestemd om Mij te eren en 
zielen naar Mij te leiden zodat Ik ze kan 
verteren; Ik zal vaten van Licht van hen 
maken, schitterende vlammen die nooit 
ophouden, die nooit verflauwen en die 
nooit kunnen worden gedoofd; ach, Mijn 
kleintje, elke vezel van Mijn Hart roept 
om Liefde! Vrede! Eenheid!  
 Ik ben je Heilige Metgezel, schepping, 
je meest Trouwe Vriend die je dag en 
nacht aan Mijn tafel nodigt; zonder 
ophouden smeek Ik om je vriendschap, 
om je te redden .… Mijn Vader heeft een 
Vuur gereserveerd voor de zonden van 
deze generatie en als een storm zal het 
plotseling over jullie komen; de mensen 
zeggen: “we zullen vrede hebben”, zelfs 
wanneer hun hart neigt naar oorlog 
tegen Mij en tegen de machten van de 
hemel; als een windvlaag zal Ik komen 
om deze goddeloze generatie te 
oordelen, als een orkaan zal Ik over jullie 
razen en jullie als kaf verstrooien; 
 
Heer, wat gebeurt er met hen die U 
beminnen? wat met Uw offerzielen? er 
moet toch zeker een klein aantal mensen 
zijn die U beminnen? Er zijn er een paar, 
mijn Koning, die U niet hebben verlaten om 
valse goden of het beest te dienen. 

 
leg ze op een weegschaal .… en zie wie 
van de twee het zwaarst weegt; tot op 
vandaag voelen velen geen berouw noch 
vrees; Ik ben bereid jullie allen Mijn 
Barmhartigheid vóór Mijn Gerechtigheid 
te schenken en Ik ben bereid iedereen 
een oprecht hart te geven met een geest 
van Liefde, maar Ik heb meer offerzielen 
nodig, Ik heb offerende liefde nodig; 
hoevelen zijn bereid te offeren? hoe 
velen zijn bereid zichzelf aan Mij te 
offeren om ze tot kruisbeelden om te 
vormen? zal er ook maar één oor zijn dat 
naar Mijn smeekbeden zal luisteren? hoe 
velen zijn bereid vredestichters te 
worden en zaden te zaaien die vrucht 
zullen dragen in zuiverheid? wie kan 
onbezoedeld blijven in de wereld tot 
Mijn terugkeer? wie is er gretig om naar 
Mij te luisteren?  
 Ik ben vriendelijk en altijd vol 
mededogen, maar zeer weinigen willen 
zich met Mij verenigen; wie wil zijn 
eigen motieven opgeven voor Mijn 
Motieven? wie wil zijn belangen opgeven 
voor de Mijne? wie wil zoeken naar wat 
het minst gezocht wordt in deze wereld 
en Het met liefde dragen? 
 

- Mijn Kruis - 
 
en wie is bereid te zoeken naar wat 
onder jullie het minst gezocht wordt, wie 
wil zoeken: Liefde?  
 kom, bid voor de bekering van de 
wereld; 
 

   
 

 
9 april 1992 

 
(Arizona) 
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Heer? 
 
Ik Ben; Ik geef je Mijn Vrede; zegen Mij; 
 
Ik zegen U mijn Koning. 
 
als iemand je vraagt om een boodschap 
van Mij, vertel hun dat Ik Mijn Hart al 
heb uitgestort over hen; daarom heb Ik 
tot hen gesproken door jou1; Ik heb de 
Schatten van Mijn Heilig Hart over hen 
uitgestort dit is Mijn Boodschap voor 
ieder van hen.  
 

   
 

 
10 april 1992 

 
(Arizona) 
 
(In de Kerk van O.L. Vrouw van 
Altijddurende Bijstand.) 
 
vertel Mijn kinderen: draag vrucht in 
heiligheid; Ik heb jullie Mijn Hart 
aangeboden, wat gaan jullie ermee doen?  
 Vassula, denk aan Mijn 
Tegenwoordigheid; Mijn 
Tegenwoordigheid is Vreugde, Vrede, 
Liefde en Heiligheid;  
 
 

17 april 1992 
 

Zolang Uw Adem over mij blaast 
zult U mij blijven vernieuwen en mij op de 

been houden. 
Adem over mij, opdat ik niet zal sterven, 

Heer. 
Doordring mijn ziel met Uw Licht, 

Jahweh, mijn God, gekleed in 
ontzagwekkende Heerlijkheid, 

wees gezegend. Amen 

 
1 D.w.z. door heel deze openbaring. 

 
wees in Vrede; sta Mij toe je te leiden 
zoals het Mij behaagt, Ik bemin je eeuwig, 
twijfel nooit aan Mijn Liefde;  
 kom, Mijn kind, samen, jij en Ik, 
samen in vereniging met Mij, samen 
gebonden aan Mijn Kruis, zullen wij veel 
zielen tot Mij terugbrengen; doe je best 
en Ik zal de rest doen; 
 laat Mij jou voor Mijn Heerlijkheid 
gebruiken tot het einde; verruk Mijn 
Heilig Hart en blijf niets; laat jouw hart 
Mijn Hemel zijn; Ik zal doorgaan je ziel 
toe te rusten; prijs Mij dikwijls en bemin 
Mij; bemin dit Hart van je Heer, bemin 
dit verscheurde Hart van je Meester; 
verlang naar Mij en dorst naar Mij, je 
Koning, veracht jezelf, zodat je in Mijn 
Liefde blijft en niet bedrogen zult 
worden; kijk niet naar links of naar 
rechts, dan zal Ik nog grotere werken 
door jou verrichten;  
 je bent nu en dan gesnoeid, maar Ik 
heb gemerkt hoe je zwakke natuur daar 
een hekel aan heeft! alles wat Ik doe is 
met wijsheid gedaan door Wijsheid Zelf, 
dus Mijn Vassula, sta Mij toe je af en toe 
te snoeien, geloof Mij, het is 
noodzakelijk voor je groei; Ik heb jou 
voor deze zending gekozen om uit te 
gaan naar de naties en vrucht te dragen; 
Ik weet hoe kwetsbaar je bent en hoe 
graag Satan je van het aanschijn van de 
aarde vernietigd zou willen zien, maar Ik 
ben aan je zijde; daarom, klaag nooit, 
maar aanvaard al je beproevingen 
minzaam met liefde en met grote 
nederigheid; de duivel zal ontwapend 
worden en vluchten voor deze deugden; 
geef de duivel nooit vaste voet;  
 nog niemand heeft de breedte en de 
lengte, de hoogte en de diepte van Mijn 
Liefde begrepen; Ik wil je helemaal voor 
Mijzelf, alleen voor Mij; Ik zeg je dit keer 
op keer, vanaf het allereerste begin dat 
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Ik je heb geroepen; Ik heb je gehuwd tot 
Mijn verheerlijking zodat je met Mij 
samenwerkt; je geest zou nu op Mij en 
op Mij alleen gericht moeten zijn;  
 bid altijd en vraag Mij om alles wat je 
nodig hebt; wees gehoorzaam aan de 
verlangens van de Liefde, opdat iedereen 
ziet dat je Mijn leerling bent;  
 Ik heb je bij Mij genomen om je een 
heilig leven te doen leiden onder Mijn 
Licht; onthoud: je hebt één Meester en 
dat ben Ik; je hebt één Vader en dat ben 
Ik; je hebt één Bruidegom en dat ben Ik; 
je hebt één Liefde en dat ben Ik;  
 Ik heb je geleerd te leven in Waarheid 
en in Liefde om het je mogelijk te maken 
in Mij te groeien; - eens was je onbekend 
met Mij en verslaafd aan de wereld en aan 
de schepselen, maar Ik, je Schepper, heb 
je losgemaakt zodat je Mij boven alles en 
boven iedereen bemint;  
 vandaag vraag Ik je: ben je gelukkig 
om op deze wijze met Mij te zijn? 
 
Ik ben zeer gelukkig, Heer. U weet het. 
 
je bent een voorwerp van vrees geworden 
voor Satan, daarom zie en voel je nu zijn 
woede; naarmate je vruchten toenamen, 
heeft hij meer vuren ontstoken door het 
opstapelen van leugens en bedrog om je 
te beschuldigen; hij worstelt met de engel 
die Ik je gegeven heb, hij stapelt bedrog 
tegen je op, en toch, wil je, ondanks dit 
alles, doorgaan met Mij met dit Goddelijk 
Werk? 
 

Ik, Uw slavin uit liefde, 
zal Uw Grootheid en Uw Majesteit dienen  

tot het einde. 
 
Mijn beminde, dan zal Ik doorgaan je te 
leiden met teugels van Liefde, kom; 
 

 
 
  

18 april 1992 
 

Hij heeft zijn mond vol bedrog en 
geweld, 
zijn tong spelt misdaad en verdriet. 
Achter de muur ligt hij in hinderlaag, 
in het verborgene doodt hij de 
onschuldigen.1 

 
Mijn arm en ellendig instrument, groei in 
Mijn Liefde; Ik ben Degene die je adopteert, 
dus wees in Mijn Liefde en groei in Mijn 
Liefde; je zult eten van Mijn Rijkdommen 
om Mij te openbaren en Mij te 
verheerlijken; gezegende van Mijn Ziel, 
schrijf: 
 waar wantrouwen is en rationeel 
denken daar is ook geredetwist en 
rivaliteit; dit soort mensen leeft 
intellectueel in duisternis en is 
vervreemd van de Werken van de Geest; 
dochter, ze hebben Mijn Schoonheid nog 
niet waargenomen .…  
 Ik heb jouw hart gekozen, Mijn kind, 
om Mijn Schrijftafel te worden waarop 
Ik Mijn Liefdeslied zou schrijven voor al 
Mijn kinderen; Ik heb van jou een 
Liefdeshymne gemaakt; Mijn woorden 
zijn niet alleen gedrukt, Mijn woorden 
op aan jou zijn levend en zijn Geest; Ik 
heb je wijs onderricht gegeven;  
 maak je geen zorgen over degenen die 
bij je komen met eindeloze argumenten 
en op een waanzinnige wijze je over van 
alles uitvragen en argumenteren over 
woorden; deze mensen zijn een prooi 
voor de Verleider en zij staan de 
Verleider toe hen te verstrikken in 
eerzucht door hem vaste voet te geven; 
leg deze mensen je handen op en zegen 

 
1 Ps. 10: 7-8. 
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hen: "in de Naam van de Vader, en van 
de Zoon en van de Heilige Geest;" je zult 
Mij eren en verheerlijken;  
 

   
 

 
19 april 1992 

 
Steden zijn verrezen door een enkele 
Zegening uit Uw Mond, 
vervallen altaren zijn herbouwd door 
slechts een oogopslag van U, 
en de doden komen tot leven door een 
enkele ademtocht van U 
om Uw Heilige Naam te verheerlijken, 
en allen die U hebt bedekt met Uw 
stralende dauw 
hebben vrede met U gesloten, 
maar alles is vernield door de mond van 
de boosaardigen. 
De dood verheerlijkt U niet, 
het is de levende die U dag en nacht 
prijst. 

 
je hebt het goed gezegd, dochter, de prijs 
van de overwinning is aan jullie1 allen; 
verdubbel je gebeden, je offers en je 
vasten; behandel je natuurlijke 
verlangens van het vlees met hardheid; 
behandel je lichaam streng en laat het 
niet toegeven aan zijn begeerten; laat je 
lichaam je gehoorzamen; wees in 
voortdurend gebed tot Mij en houd Mij 
in gedachten bij elke richting die je 
inslaat; Ik ben je God;  
 bid voor je broeders en zusters die een 
valse godsdienst2 volgen, een vals beeld 
van Mij; de duivel is woedend op jouw 
generatie geland; deze sekten werden 
voorspeld in de Heilige Schrift; Vassula, 
deze valse godsdiensten hebben zich in 

 
1 D.w.z. de Overwinning hangt van ons af. 
2 Sekten zoals Jehova's Getuigen, New Age, Moon, enz 
… 

Mijn Kerk3 verspreid als kanker in een 
lichaam; deze sekten zijn de kanker van 
Mijn Lichaam; ze kunnen beweren dat 
de ware wijsheid in hen te vinden is, 
maar Satan probeert zo mogelijk de hele 
wereld te bedriegen, zelfs de 
uitverkorenen;  
 de koppige weigering van de wereld 
om berouw te hebben heeft haar tot 
dwaling gebracht; jouw generatie heeft 
Mij gekend, toch heeft ze geweigerd Mij 
te erkennen; zij verkoos in haar 
verduisterde geest de leerstellingen van 
Satan te volgen; Ik heb Mijn Vrede 
aangeboden maar de wereld heeft Mijn 
Vrede afgewezen; in plaats daarvan heeft 
de wereld Mijn Heerlijkheid verruild 
voor een Leugen, ze heeft Mijn 
Eeuwigdurend Offer verruild voor de 
gruwel van de verwoesting: 
 

de geest van rebellie 
 
gegeven door de Rebel;  
 de wereld heeft Mijn Godheid verruild 
voor een waardeloze imitatie: een 
sterfelijk mens, ze heeft de Goddelijke 
Waarheid opgegeven voor een Leugen; 
maar, het is gezegd4 dat op het einde der 
Tijden Satan aan het werk zal gaan; er 
zullen alle soorten wonderen en een 
groot aantal bedrieglijke vertoningen 
van tekenen5 en voortekenen zijn en alle 
mogelijke kwaad dat diegenen kan 
bedriegen die bestemd zijn verloren te 
gaan, omdat ze de Liefde van de 
Waarheid niet zouden begrijpen die hen 
had kunnen redden; 
 dit is de reden waarom Ik een macht 
zend om hen te misleiden en hen te laten 

 
3 Wij zijn allen samen de Kerk van God. 
4 2 Tess. 2: 9-12. 
5 Satan, die God na-aapt, kan zelfs de stigmata geven, 
zoals hij die gegeven heeft aan iemand van de sekte 
New Age. 
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geloven wat onwaar is; om allen te 
veroordelen die weigerden in de 
waarheid te geloven en in plaats daarvan 
de boosheid hebben gekozen; de macht 
van de Rebel1 is zodanig dat hij openlijk 
aan iedereen zonder enige vrees is ver-
schenen; hij is degene over wie de 
profeet Ezechiël2 gesproken heeft, 
degene die opgeblazen is van hoogmoed, 
degene die beweert God te zijn, degene 
die de Waarheid naäapt, degene zich 
beschouwt als Mijn gelijke en zegt dat hij 
op Mijn Troon zit; de Rebel is inderdaad 
de Vijand van Mijn Kerk, de Antichrist, 
de man die de Heilige Drie-Eenheid 
loochent;  
 heb je niet gelezen: "wie loochent dat 
Jezus de Christus is - hij is een 
leugenaar, hij is de Antichrist en hij 
ontkent de Vader zowel als de Zoon, 
want niemand die de Vader heeft kan de 
Zoon ontkennen, en wie de Zoon erkent 
heeft ook de Vader;3  
 deze leerstellingen van Satan leren 
jullie te geloven in reïncarnatie, terwijl 
er geen reïncarnatie is; ze houden de 
uiterlijke schijn van godsdienst op, maar 
hebben er de innerlijke kracht van 
afgewezen: de Heilige Geest en de 
Heilige Communie, Mijn kind; Satan 
gaat rond, vermomd als een engel van 
licht, om velen te misleiden en samen 
met de Rebel4 zal hij grote eer verlenen 
aan wie hem willen erkennen, door hun 
groot gezag te geven en land in pacht toe 
te wijzen als beloning;5 
 maar voorwaar Ik zeg je, dat de hemel 
weldra zal opengaan en Mijn Vuur over 
hen zal neerdalen en hen zal verteren, 
 

 
1 De Vrijmetselarij. 
2 Ez. 28: 1. 
3 1 Joh. 2: 22-23. 
4 Dan. 11: 39. 
5 Vrijmetselarij. 

Getrouw en Waar, 
Ik Ben,  

Rechter en Rechtschapenheid, 
Ik Ben, 

het Woord van God, 
Ik Ben, 

De Koning der koningen en de Heer der 
heren, 
Ik Ben, 

 
en Ik herhaal Mijn Belofte aan jullie: 
 Ik zal waarlijk weldra met jullie zijn; 
 
 

20 april 1992 
 

Jahweh, ik ben Uw slavin, 
en ik zal U vandaag weer mijn wil 
offeren, 
opdat U met mij kunt doen wat Uw Hart 
behaagt. 
Wat een vreugde om in Uw 
Tegenwoordigheid te zijn 
en te mogen wandelen met Uw 
Majesteit! 
Wat kan ik terugdoen 
voor alle zegeningen die U over mij hebt 
uitgestort? 
Ik hoef slechts mijn ogen naar de Hemel 
op te slaan en 
U buigt zich neer om naar mij te luiste-
ren; 
en als ik Uw Naam aanroep, 
daalt Uw Majesteit helemaal vanaf Uw 
Troon neer, 
U die Soeverein in de Hemelen en op 
aarde bent, 
om met mij te zijn in mijn kamer en mij 
gezelschap te houden. 

 
Ik kom tot je; ellende trekt Mij aan, Ik 
ben dol op armzaligheid, vermoei je dus 
niet om rijk te worden; zet Mij, je God, als 
een zegel op je hart, en Ik zal doorgaan, 
Mijn beminde, jou Mijn zoetheid te 
tonen; 
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Mijn God is goed voor mij, 
een houvast als ik onderdrukt en 
belasterd word, 
een houvast als de tijden hard zijn. 
Mijn God is mijn beschermend Schild. 
Satan mag zijn zwaard scherpen 
of zijn boog spannen en mij tot mikpunt 
nemen, 
maar mijn God, mijn Abba, steeds zo 
Teder, 
zal aanwezig zijn en de duivel doen 
vluchten. 

 
schenk Mij grenzeloze liefde, Ik kijk 
vanuit de Hemel op jullie allen neer om te 
zien of er een enkeling is die Mij zoekt 
zonder eigenbelang; wat een vreugde en 
wat een geluk ervaar Ik telkens wanneer 
Ik Mijn Naam hoor prijzen! maar velen 
hebben zich afgewend, velen zijn besmet 
met zonde, laat Mijn Hart Zich verheugen 
in armoede, laat Mijn Hart Zich 
verheugen in een liefde zonder 
eigenbelang; geef Mij, dochter, zoals Ik 
aan jou gegeven heb; kom niet met lege 
handen voor Mij; 
 
Mijn gaven zijn van U, in werkelijkheid zijn 
alle gaven die mij gegeven zijn, van U. 
 
bied Mij offers aan; wees edelmoedig, 
ben Ik niet edelmoedig geweest 
tegenover jou? geef nu aan Mij zoals Ik 
aan jou gegeven heb, bied Mij offers aan 
om Mijn Gerechtigheid1 te bedaren; 
bouw aan wat Ik je gegeven heb om te 
bouwen2;  
 O Vassula! bied Mij alles aan om Mijn 
dorst te lessen! stel je vertrouwen in Mij; 
geef aan hen die wachten op Mijn Woord 
Mijn Liefdeshymne, geef opdat alle 
bewoners van de aarde Mijn 
Barmhartige3 Roep mogen horen; Ik kan 

 
1 Ik aarzelde; ik wist niet wat God precies bedoelde. 
2 Ik begreep het nog steeds niet. 
3 Ik begreep tenslotte dat ik meer dan ooit moet 

de smeekbeden van Mijn kinderen niet 
negeren; 
 
Heer, ik smeek U mijn voetstappen te leiden 
in de Waarheid en in het Licht. 
 
je zult dan doorgaan Mij te dienen en Ik 
zal je mond openen om hem te vullen met 
Mijn Woorden om Mij te verheerlijken; 
en door jou zal Ik een zichtbaar Beeld van 
Mijzelf tonen, Ik zal de harten van Mijn 
mensen raken, en zelfs mensen die Mij 
nooit hebben gekend zullen Mij zegenen; 
veracht jezelf en Ik zal je niet verwerpen;  
 Ik, Jahwe, zal je redden; 
   

 
 

(Later:) 
 

Keer terug tot ons en woon midden in 
ons hart; 
laat ons hart genoemd worden: Trouwe 
Stad en Uw Heilige Berg. 

 
kleintje, Ik geef je Mijn Vrede;  
 de raadgevingen en de smeekbeden 
van je Heilige Moeder,4 Mijn 
doodsangsten en kreten vanaf Mijn 
Heilig Kruis tot de wereld zijn 
onbeantwoord gebleven; wij zijn 
gekomen om jullie allen Onze Vrede aan 
te bieden en jullie voor te bereiden op 
jullie reis naar de hemel, maar Liefde 
werd berispt en de Vrede is verraderlijk 
vervangen door onverschilligheid en 
door een geest van boosaardigheid;  
 Ik ging in alle richtingen om te zoeken 
hoe Ik jullie uit je voortdurende 
lethargie zou kunnen wekken en tot Mij 
laten terugkeren om Heilig te leven, 

 
doorgaan te getuigen en Gods Boodschap bekend moet 
maken. 
4 Ik begreep; onze Heilige Moeder van Medjugorje. 
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maar Ik heb niets van jullie gehoord; wat 
zou Ik meer hebben kunnen doen dat Ik 
niet gedaan heb? Mijn vrienden, jullie 
hebben Onze Oproepen niet serieus 
genomen; Ik ben neergedaald om jullie 
Mijn Hart aan te bieden; Ik heb jullie 
gegrift in het vlees van Mijn Hart, Ik heb 
voor jullie allen Mijn Liefdeshymne 
geschreven, 
 

- Ik heb jullie bezocht - 
 
Mijn Ogen stromen over van tranen en 
Onze Twee Harten zijn verscheurd, 
omdat jullie niet volhard hebben op het 
Pad van Heiligheid, de wereld heeft met 
Onze Barmhartige Oproepen gespot en 
niemand heeft echt geluisterd;  
 Ik ben jullie God en Schild, vol 
Tederheid, en Ik sta erom bekend snel 
tussenbeide te komen in tijden van 
beproevingen; maar jullie gaven er de 
voorkeur aan te wandelen in de 
schaduwen van de duisternis en in het 
dal van de dood; Mijn vriendelijkheid 
werd beantwoord met jullie slechtheid 
en jullie hebben Mij beschuldigd omdat 
Ik jullie probeerde te redden .…  
 Mijn Liefdeshymne1 voor jullie wordt 
voortdurend belachelijk gemaakt, 
belasterd en godslasterlijk bespot, want 
in jullie geest huist een geest van 
duisternis; jullie oogsten op de velden 
van de Bedrieger om aan de wereld te 
laten zien dat Mijn Heilige Woorden 
schandelijk zijn zonder inhoud,2 maar 
ook3 daar, zullen jullie je adem 
verspillen; wanneer jullie tot Mij komen 
om hulp in de dagen van zuivering, 

 
1 Dat is: de boodschappen van "Waar Leven in God". 
2 Jezus verwijst naar de mensen die besloten elk woord 
in deze Boodschappen te verdraaien, om aan de wereld 
te bewijzen dat deze Boodschappen fout zijn en niet 
van God. 
3 Zoals in andere tijden van vervolging.  

zullen jullie roepen, maar Ik zal niet 
luisteren; mensen willen Mij tot zwijgen 
brengen door het leggen van valstrikken, 
anderen smeden de hele dag 
verraderlijke plannen; de kwaadaardigen 
kunnen wel hopen je te vernietigen, Mijn 
kind, jou die Ik heb gekozen, door je te 
behandelen als het uitschot van de 
aarde, maar Ik heb gezworen je op de 
been te houden; Ik zal je staande houden 
voor Mijn plan .…   
 Ik heb je gezegd, Mijn kind, dat jouw 
vervolgers zal worden toegestaan je 
indrukwekkende wonden toe te brengen, 
maar die zijn voor Mijn Glorie en voor 
jouw zuivering; jouw levensduur 
betekent niets en jij bent slechts een 
voorbijgaande schaduw op aarde en 
jouw wonden en lijden op aarde zijn 
slechts een zuchtje wind in vergelijking 
met de Mijne; Ik ben het, je Verlosser, 
die je ziel in Mijn Armen heb gehouden 
en je geest voor Mij alleen laat leven; Ik 
ben het, de Sublieme Glorie, die in jouw 
mond een Nieuwe Liefdeshymne legt om 
haar te zingen voor de wereld en haar 
verharde hart te smelten; 
 kijk, je hebt Mij een of twee druppels 
van je leven gegeven, en Ik, hoeveel heb 
Ik jou gegeven? Ik heb je te drinken 
gegeven uit de Eeuwige Bronnen van 
Mijn Borst, Ik heb je nooit in de steek 
gelaten; in een zware strijd heb Ik je hart 
gewonnen, nietig klein schepsel, en je tot 
de Mijne gemaakt; Ik heb je genadig 
behandeld en met zachtheid, meer dan 
alle anderen, ondanks je kinderlijke 
aanmatiging; Ik, je Schepper, werd 
bekoord door je onuitsprekelijke 
zwakheid en ellende, en jij, Mijn 
schepsel, was van ontzag vervuld door 
Mijn volmaakte Schoonheid en Mijn 
verblindend Licht; jij bent klei, en uit 
diezelfde klei heb Ik ook anderen 
geboetseerd en gevormd; Ik heb je Leven 
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ingeblazen en van ieder van jullie een 
evenbeeld van Mij gemaakt; Ik vraag je 
te lezen: “leer ons tellen hoe weinig 
dagen we hebben om er wijsheid van 
hart door te verwerven”;1 jouw leven op 
aarde is, zoals Ik zei, een voorbijgaande 
schaduw, klamp je dus aan Mij vast;  
 - je hoeft je onschuld2 niet te bewijzen, 
Ik, je Schepper, ken je; Mijn kind, dat Ik 
heb uitgekozen, wees niet bang, kom bij 
Mij en Ik zal je verwarmen; wees niet 
bang als je Mij verheerlijkt;  
 - weldra zal alles wat Ik heb voorzegd 
plaatsvinden en nu, als de vroegere 
voorzeggingen in vervulling gaan, zullen 
velen huiveren als ze beseffen dat: 
 

Het Lam dat op de Troon van God zit 
 
werkelijk een boodschapster naar hen 
had gezonden, een boodschapster met 
goed nieuws en met een Liefdeshymne in 
haar mond, om voor alle volkeren deze 
Nieuwe Hymne van de Allerhoogste te 
zingen, precies zoals zij het gehoord had 
van de Bron van de Sublieme Liefde Zelf; 
en dat je waarlijk vanaf het begin de 
Mijne was;   
 

 
 
 

23 april 1992 
 

Mijn God,  
Rationalisme, Modernisme, de Sekten en 
het Atheïsme 
zijn Uw Heerlijkheid binnengedrongen 
ze hebben Uw Heilige Tempel ontheiligd 

 
1 Ps. 90: 12. 
2 Mijn beschuldigers zijn onderling overeengekomen 
mij te oordelen en te veroordelen als niet van God. 
Ze hebben zich zelfs alle moeite getroost om een 
boek tegen mij te schrijven. (Vijf personen.) 

en Uw Heilige Naam bezoedeld. 
Ze hebben Uw Heiligdom tot een 
puinhoop gemaakt. 
Ze hebben in het voorbijgaan de lijken 
van Uw kinderen achtergelaten  
een prooi voor de gieren. 
Hoe lang nog zult U afwezig zijn, Heer? 
Nog lang? 

 
HERDER! 
Waar bent U? Geloofsafval verslindt Uw 
schapen 
en het Rationalisme beukt op Uw 
schaapskooi, 
kom in tederheid snel tussenbeide, 
we kunnen nauwelijks nog verder 
worden vermorzeld; 
help ons, God onze Redder, 
omwille van de eer van Uw Heilige 
Naam. 
Wij zijn Uw volk, nietwaar? De kudde 
die U weidt. 

 
Herder? 
Hoelang nog, Herder? 
Waarom Uw stappen inhouden? 
O kies zorgvuldig Uw stappen voor deze 
eindeloze ruïnes: 
Geloofsafval woedt waar Uw Hart 
vroeger was, 
vastbesloten om alles te vernietigen wat 
uit Uw Hand gekomen was. 
 
Mijn Herder, 
Luid roep ik tot U, 
onze kracht raakt op, 
zeg mij dus hoelang moeten we nog 
wachten? 
De tijd is gekomen om Medelijden met 
ons te hebben, 
hoor onze zuchten en laat onze 
noodkreet U bereiken! 

 
Ziel! Ik, je Herder, heb neergekeken uit de 
hoogten van Mijn Woning, heb vanuit de 
Hemel neergezien op de aarde om het 
zuchten van Mijn lammeren te horen en 
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om degenen te redden die gedoemd zijn 
wreed te sterven; zoals  
 

Mijn Woord 
 
een lamp is geworden voor je voeten, een 
licht op je pad, zo zal Ik Mijn Woord 
onder elk volk verspreiden om jullie op te 
nemen in Mijn Sublieme Licht, zodat als 
jullie lopen, jullie gang ongehinderd zal 
zijn, en als jullie rennen jullie niet zullen 
struikelen;  
 Ik bemin hen die Mij beminnen, zij 
die Mij vurig verlangend zoeken zullen 
Mij vinden! Ik heb jullie Mijn Hart 
gegeven om te beminnen: bemin Mij dus 
en Ik zal grote dingen in jullie doen  
 - kleintje, Mijn Terugkeer is dichterbij 
dan je denkt; Ik kom, Mijn Vassula, om 
in elk hart te regeren; Ik heb naar je 
geluisterd; laat je hart niet verontrust 
zijn of bedroefd, want er zal niets tussen 
jou en Mij komen; Ik vraag je, Mijn 
beminde en Mijn bruid, om standvastig 
te zijn en geloof te hebben opdat je 
groeit in Mij;  
 Ik zegen je, leef in Mij; 
 

   
 

 
1 mei 1992 

 
Mijn Heer Jahweh, 
mijn Beminde Vader in de Hemel, 
Uw Naam is een uitgegoten olie; 
U hebt Uw Naam aan mij geopenbaard 
door naar mij te komen en mij te redden; 
U hebt mij opgevoed en mij dichtbij U 
gebracht. 
Jahweh, mijn God, U hebt mij gered. 

 
ach Vassula, hoewel je een verdord stuk 
drijfhout was, klaar om in het vuur te 
worden geworpen en te worden verbrand, 
kwam Ik naar je toe om je te redden; in 

het dal van de Dood heb Ik je gevonden, 
wat Mij in rouw dompelde; Mijn Roep 
bracht de hemelen in staat van alarm, 
alleen al de herinnering aan die aanblik 
maakt Mij nog diepbedroefd, zo’n verdriet 
heb Ik gehad; Ik heb vele jaren geduld 
met je gehad; Ik heb je toen vele malen 
geroepen, maar jij wilde niet luisteren; 
maar omdat Ik je zeer bemin heb Ik geen 
einde aan je leven gemaakt , Ik heb je in 
plaats daarvan Mijn Trouw laten zien in 
jouw slechtheid; de pijn en de 
verwondingen die je Mijn Zoon toebracht 
verteerden langzaam Mijn 
Barmhartigheid, zo groot was je schuld en 
zo talrijk je zonden, dat Ik klaarstond om 
de Wonden van Mijn Zoon te wreken 
door jou te slaan;  
 ach Vassula, je Moeder van 
Altijddurende Bijstand huilde aan Mijn 
Voeten Tranen van Bloed voor jou, ja, je 
Heilige Moeder was je gunstig gezind en 
heeft Mij getroost .… Mijn Hart was diep 
ontroerd en Mijn boosheid was door 
haar Tranen weggenomen; de storm die 
in Mij was opgestoken, was gaan liggen;  
 Ik, Jahweh, je Eeuwige Vader, 
beminde je met een eeuwigdurende 
Liefde sinds die dag waarop Ik je heb 
geschapen en in Mijn Handen heb 
gehouden; ach .… nooit zal Ik die dag 
vergeten waarop je nog zo klein was; Ik 
zei: “Ik zal de Indringer verdrijven uit 
vele zielen door dit kleine en tengere 
meisje”; jij en Ik hebben toen een 
verbond gesloten dat jij voor Vrede zou 
werken door Mijn Liefde te verkondigen 
om te weerklinken tot aan het einde van 
de aarde, en dat Ik door jouw zwakte 
diegenen zou verzamelen die op het punt 
stonden te vergaan; Ik zou je onbevreesd 
maken voor dreigementen en voor 
indringers; en door jou zou Ik de 
afvalligen opsporen en achtervolgen; 
dan, zou Ik door jou je generatie ertoe 
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brengen zich te verzoenen en te 
verenigen;  
 daar Ik de plannen van de Vijand 
reeds moest binnendringen, moest Ik 
jouw ziel ertoe brengen met Mij overeen 
te stemmen en je vanaf het begin te 
sterken; Ik zei: “heilig jezelf nu al en vast 
vanaf je geboorte, dat is wat Ik verlang: 
Ik zal je geen licht geven bij je geboorte1, 
drie dagen en drie nachten; zul je in 
duisternis blijven, dit is hoe je zult 
vasten;”  
 dus, daarom heb Ik gezworen de 
ruimte in je hart nogmaals ruimer te 
maken; voor Mijn binnentreden en als 
een storm kwam Ik over je om alles te 
vernietigen wat Mijn Hart veranderde in 
een Wond; Ik blies zoals iemand een 
kolenvuur aanblaast, dat is de manier 
waarop Ik in je ziel blies om de 
uitdovende vlam in jou nieuw leven in te 
blazen; Ik zei: “laat je vlam nu opleven in 
je duisternis om Mijn Ziel te verheugen, 
laat je dorheid veranderen in een 
bevloeide tuin, in een waterbron;”  
 en met eeuwigdurende Tederheid heb 
Ik je aan Mijn Hart gedrukt, je weer tot 
de Mijne gemaakt; Ik heb gezworen je 
opstandige en onhandelbare hart te 
veranderen in een rustplaats voor Mij; Ik 
deed je begrijpen dat Ik je enige God zou 
zijn, je enige Liefde, ongeëvenaard en 
onherroepelijk;  
 toen heb Ik je sluier verwijderd om 
Mijn Naam te eren en verklaarde Ik 
openlijk aan Mijn Hemelse Hof, dat 
Ikzelf zal strijden tegen diegenen die jou 
zullen bestrijden en vervolgen; want nu 
zal Ik, je Schepper, je Echtgenoot zijn en 

 
1 Toen ik geboren werd zaten mijn ogen dichtgeplakt, 
ze waren gesloten. Ik opende mijn ogen pas na drie 
dagen. Mijn moeder, die bang was dat ik misschien 
geen ogen had, heeft tot onze Heilige Paraskevi [een 
Griekse Heilige voor de ogen] om hulp gebeden en 
beloofde haar naam als tweede naam aan mij te geven, 
na Vassula. Paraskevi betekent: vrijdag. 

je enige Toevlucht; Ik zou Degene zijn 
die op jou vertrouwt en jij op Mij; Ik zou 
van Mijn Woorden een vuur in jouw 
mond maken, om ze te verkondigen tot 
aan de uiteinden van de aarde; alles wat 
je hebt geleerd heb je van Mij geleerd; 
Ik, Jahweh, je Eeuwige Vader, heb je 
mooi gemaakt, teer klein meisje; Ik buig 
Mij nu, op dit zelfde moment, over je 
neer om je ziel te verheffen tot dichtbij 
Mijn Hart, Mijn smart; 
 Mijn kind, te zien hoe Mijn kinderen 
Mijn Liefde, Mijn Vrede en Mijn 
Genaden afwijzen, doet Mijn Hart in 
Mijn binnenste omdraaien; Ik heb zielen 
nodig om Mij te troosten, Ik heb 
edelmoedige zielen nodig om Mijn 
brandende toorn te bedaren; wees Mijn 
verkwikking, wees Mijn Hemel; Ik, 
Jahweh, bemin jullie allen;  
 kom, Ik zal Mijn Heerlijkheid tonen 
door jouw nietigheid; omwille van Mij; 
maak een einde aan de overtreding, 
maak een eind aan de opstandigheid; 
jullie zijn allen verdeeld en schieten 
voortdurend tekort in het vrucht 
voortbrengen om een te worden en heilig 
te leven; zijn jullie en je broeders voor 
Mij niet allemaal hetzelfde? zal niemand 
van jullie Mijn Eer herstellen door Mijn 
wankelend Huis weer op te bouwen? zal 
Ik gedwongen zijn Mijn zwaard tegen 
jullie te trekken? zullen jullie doorgaan 
weerstand te bieden aan Mijn Heilige 
Geest? zullen jullie doorgaan Mijn Zoon 
opnieuw te kruisigen? de Amen vraagt 
aan ieder van jullie je vijanden te 
zegenen, hen allen te vergeven en komen 
om je met Mij, jullie God te verzoenen, 
opdat jullie in staat zullen zijn je met je 
broeders te verzoenen, om één enkel 
Lichaam te vormen tot Mijn Glorie, kom 
en sluit vrede met Mij;  
 laat ieder Mij horen en begrijpen door 
Mij te lezen, hoe Ik, jullie Eeuwige 
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Vader, gekweld word telkens wanneer 
Mijn Ogen vanuit de Hemel de taferelen 
zien die Mijn Hart verscheuren, en hoe 
Ik de bittere plaag kan overwinnen die 
steeds meer in elke ziel binnendringt; Ik 
ben de Amen, en Ik kan jullie redden als 
jullie je tot Mij wenden; - 
 Vassula, je wedloop is nog niet 
beëindigd, maar Ik, Jahweh, je Eeuwige 
Vader, ben met je; wees gezegend omdat 
je Mij toestaat je hand en je tijd te 
gebruiken; Mijn Vinger is op je hart 
zodat jij je herinnert wie je heeft 
opgevoed; 
 

 
 
 

5 mei 1992 
 
Mijn kind, Ik geef je Mijn Vrede, schrijf:  
 Ik ben je Koning, en Ik ben hier om 
een Kruis te tekenen op het voorhoofd 
van allen die oprecht zijn en Mij echt 
beminnen; jullie moeten met Mij de 
toewijding aan Mijn Heilig Hart1 doen, 
en terwijl jullie die doen, zal Ik, met 
Mijn Vinger jullie merken met Mijn 
Teken; Mijn Kruis zal het Teken zijn 
tussen jullie en Mij; en Ik zal jullie 
beminnen met geheel Mijn Hart, Ik zal 
jullie behoeden en parfumeren met Mijn 
Geur;  
 wijd jezelf toe aan Mijn Heilig Hart en 
aan het Onbevlekte Hart van jullie 
Gezegende Moeder, opdat Ik van jullie 
hart Mijn Tuin kan maken, Mijn 
Rustoord en Mijn Paleis;  
 kom terug tot Mij met heel jullie hart; 
kom niet voor Mij staan met een 
verdeeld hart; kom tot Mij en Ik zal een 

 
1 Toewijding aan mij gedicteerd door het Heilig Hart 
op 26 januari 1992 . 

Zegening op jullie achterlaten terwijl 
jullie langs Mij gaan; Ik ben jullie Hoop, 
open dus jullie mond om Mij aan te 
roepen met je hart en Ik zal jullie mond 
vullen opdat jullie Mij loven en prijzen;  
 Mijn zonen, Mijn dochters, wees goed 
voor elkaar, bemin elkaar zoals Ik jullie 
bemin opdat jullie op de Dag van het 
Oordeel Mijn gunst zullen genieten; Ik 
zeg jullie dat de dagen komen waarop de 
onrijpe vrucht van geen nut meer zal 
zijn, want jullie Koning, die vandaag tot 
jullie spreekt, zal Zijn Heerlijkheid 
openbaren, en jullie zullen Hem zien van 
aangezicht tot Aangezicht: dus gezegend 
zijn zij die bereid zijn Mij te ontvangen, 
zij zullen erfgenamen van de 
Allerhoogste worden genoemd; 
 wees één; ecclesia zal herleven!  
 

   
 

Onze Heilige Moeder spreekt. 
 
kinderen van mijn Hart, in deze dagen 
zien jullie hoe de wereld zichzelf 
verscheurt; de aarde brengt mijn 
kinderen ten val, richt ze ten gronde en 
brengt onheil na onheil in vele gezinnen; 
de fundamenten van de aarde schudden 
door het kwaad dat ze heeft 
voortgebracht; Ik zeg jullie, zolang jullie 
doorgaan de Boze toe te staan jullie tot 
slaaf van hem te maken, zullen velen 
worden begraven in het stof van de 
zonde; Ik vraag jullie en Ik smeek jullie, 
alles wat niet heilig is te begraven;  
 hoelang zullen jullie nog aarzelen op 
weg te gaan om Hem te vinden die jullie 
het meest bemint? jullie Echtgenoot en 
jullie Schepper? Hij die jullie je 
verlossing en Zijn Erfdeel heeft gegeven, 
het Koninkrijk dat voor jullie bereid is 
sedert de grondvesting van de wereld 
roept jullie de hele dag; jullie kunnen de 
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bouwers en de planters worden van deze 
generatie; jullie kunnen de herstellers 
worden van deze aarde; los de schuld 
van de aarde af door te vasten, door 
offers en door gebeden uit het hart; 
 gelukkig de vredestichters: ze zullen 
kinderen van God genoemd worden; 
ontvang mijn zegeningen; 
 
 

6 mei 1992 
 

"Hij heeft mij ingesloten; ik kan niet 
ontsnappen; 
hij heeft mijn boeien verzwaard."1 
U komt echter vol medelijden 
 naar hun kamer om hen te weiden. 

 
(Boodschap voor alle gevangenen van de 
wereld.) 
 
vrede zij met jullie; Ik ben het, de Heer, 
jullie Verlosser; wees niet verbaasd, het is 
Mijn Heilige Geest die in elk hart woont 
en die tot jullie spreekt;  
 Mijn Liefde voor jullie gaat alle begrip 
te boven en niet voordat jullie in de 
Hemel zijn zullen jullie in staat zijn de 
volheid daarvan te begrijpen; Ik daal in 
deze dagen van duisternis van Mijn 
Hemelse Troon, helemaal tot bij jullie, 
om jullie toe te staan te weten zowel wat 
er nu gebeurt als wat Ik doe; Ik kom om 
jullie allen van Mijn Belofte te 
verzekeren; Ik kom om jullie, kindertjes, 
te verzekeren van Mijn Liefde en Mijn 
Trouw tegenover jullie allen; Mijn 
Terugkeer is zeer nabij;  
 Ik verzeker jullie plechtig, ieder die 
Mijn Woord onderhoudt zal de dood 
nooit zien en jij die aarzelt, twijfel niet 
langer maar geloof; - als jullie de 
onderrichtingen van de Heilige Schrift 
niet hebben begrepen, laat dan jullie 

 
1 Klaagliederen 3: 7. 

hart niet verontrust zijn; kom vandaag 
en vertrouw je aan Mij toe, van hart tot 
hart; welke vader zou het jammeren van 
zijn kind horen zonder dat niet elke vezel 
van zijn hart breekt? Ik ben jullie 
Eeuwige Vader, Degene die jullie bemint 
met een Eeuwige Liefde, en zoals een 
vader die zijn kinderen uitnodigt om zijn 
bezit met hem te delen en te erven, zo 
roep Ik jullie om de erfgenamen te zijn 
van Mijn Koninkrijk;  
 ach … waren deze woorden van Mij 
maar in jullie hart gegrift en door jullie 
opgenomen … Mijn kindertjes, jullie 
hebben Mij horen zeggen: Ik ga weg 
maar Ik zal inderdaad weldra bij jullie 
zijn; voorwaar, Ik zeg jullie, spoedig ben 
Ik bij jullie;  
 Ik heb gezegd dat er in het Huis van 
Mijn Vader vele woningen zijn; ieder van 
jullie heeft een kamer; geef jullie ziel 
vrede en rust door die kamer te 
bewonen, door Vrede met Mij te sluiten; 
bewoon hem door Vrede met Mij te 
sluiten;  
 vandaag braakt Satan heel zijn haat 
uit over de aarde; in zijn woede 
verscheurt hij de landen en richt ze ten 
gronde, hij vernietigt en brengt ramp na 
ramp, maar met grote kracht zal Mijn 
Hand alles herbouwen wat hij heeft 
vernietigd; alles wat Ik in Mijn 
Liefdeshymne voor jullie geschreven heb 
is slechts een herinnering aan Mijn 
Woord; het is om jullie geheugen op te 
frissen en jullie te zeggen met Mijn Hart 
in Mijn Hand, dat Ik dorst lijd door 
gebrek aan liefde; Ik koester tegen 
niemand wrok, jullie zijn allemaal Mijn 
zaad en Ik, Ik ben jullie Eeuwige Vader 
en Metgezel;  
 Ik weet goed wat er omgaat in jullie 
geest maar Ik ben hier niet om jullie te 
beschuldigen van je daden; Ik ben hier 
vandaag om jullie te laten weten hoe 
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Medelijden en Tederheid behandeld 
zijn; in Mijn Hart heb Ik nog de punt van 
de lans en een Doornenkroon omkranst 
Mijn Hart; de zuilen van de hemelen 
trillen bij deze aanblik en al Mijn 
engelen bedekken in doodsangst hun 
gelaat; zelfs de maan geeft geen licht; 
jullie God wordt opnieuw gekruisigd, 
uur na uur, door de zondigheid en de 
boosaardigheid van de mensen; er werd 
een Pad uitgezet met Mijn eigen Bloed 
om jullie te redden, en als jullie voeten 
van dit rechte Pad zijn afgeweken, zeg Ik 
jullie: Ik ben nu helemaal naar jullie 
toegekomen om jullie bij de hand te 
nemen en jullie stappen terug te leiden 
naar dit rechtvaardige Pad; offer Mij 
jullie wil; verlaat je op Mij en sta Mij toe 
de muur neer te halen die jullie dwars 
over Mijn Pad hebben opgetrokken die 
jullie en Mij belet elkaar te ontmoeten; 
 Mijn kleine vrienden, jullie Heilige 
heeft jullie nog veel dingen te zeggen, 
maar het zou nu te veel voor jullie zijn; 
Ik zal alleen nog één ding zeggen: als Ik 
helemaal naar jullie gekomen ben in je 
cel, is dat door de grootte van de Liefde 
die Ik voor jullie koester;  
 roep Mij en Ik zal jullie horen; Ik 
zegen jullie en laat een Zucht van Mijn 
Liefde op jullie voorhoofd achter;  
 

   
 

 
 

15 mei 1992 
  

U was het, mijn Heer,  
die mij waar onderricht hebt gegeven 
in veel van Uw mysteries, 
daar Uzelf mij hebt gevoed 
en mijn Gids van Wijsheid bent. 
Uw Wijsheid deed mij intiem met U zijn. 
"Sta mij toe te spreken zoals U zou 
wensen  

en gedachten te uiten die Uw Gaven1 
waardig zijn."  

 
Ik, Jahweh, bemin je; blijf dicht bij Mij, 
blijf dicht bij Mij en wandel met je Vader; 
zeg dit gebed na: 
 

O Eeuwige Vader 
Auteur van de Liefdeshymne, 

Koning vanaf het begin, 
U stond op, God, om iets te zeggen 

aan alle bewoners van de aarde, 
 

Trouw aan de grootte  
van Uw Barmhartigheid en aan Uw 

Naam, 
liet U zegen op zegen op ons regenen; 

over de golven van de zee 
en over de gehele aarde 

reisde Uw geur; 
 

Machtige God, 
er zijn nooit eerder zulke mooie dingen 

in onze generatie geweest, 
Auteur van de Liefdeshymne, 

Uw Werken zijn een prachtige versiering, 
luisterrijk, een juweel 

om het oog en het hart te verrukken; 
 
Ik wil U prijzen, Eeuwige Vader, heel mijn 

leven, 
en voor U, mijn God, wil ik zingen zolang 

ik leef; 
- Amen - 

 
en Ik zeg je: verspreid Mijn Liefdeshymne 
samen met Mij, jouw hand in Mijn Hand; 
kleintje, wandel met Mij, dat maak Mij 
blij; Ik ben van plan in de komende dagen 
Mijn bloembedden te bevloeien; wacht 
maar Mijn kind, en je zult Mijn 
Heerlijkheid zien; Mijn Liefdeshymne zal 

 
1 Wijsheid 7: 15. 
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uitgroeien tot een rivier en deze rivier zal 
uitgroeien tot een zee van Liefde; 
 

"Ik zal discipline laten stralen, dan 
zal Ik onderrichting laten stromen 
als een profetie, als een erfenis voor 
alle komende geslachten1" 

 
ja, dit is wat Ik zeg, Ik, de Schepper van 
de hemelen en de aarde; en weet dat 
weldra Mijn hele plan vervuld zal zijn, 
stad voor stad2 zal door Mij worden 
bewoond en herbouwd;3 Ik zal jullie 
ruïnes oprichten en Mijn altaren4 
herbouwen, de een na de ander; 
wanneer de banvloek eenmaal is 
opgeheven, zal de gehele mensheid 
toegewijd zijn aan Mijn Heilig Hart en 
het Onbevlekte Hart van jullie Moeder;  
ecclesia zal herleven; 
 

 
 

 
28 mei 1992 

 
(Detroit, Michigan.) 
 
Vassula, laat niemand de beloning 
wegnemen die Ik je gegeven heb; Ik Ben 
is bij je;  
 bid voor de trotsen die Mijn Werken5 
veroordelen, er is in hen geen liefde voor 
Mij; dochter, eer Mij door Mijn 
Boodschappen in al deze bijeenkomsten 

 
1 Sir. 24: 32–33. 
2 D.w.z. ziel na ziel. 
3 D.w.z. bekeerd. 
4 De getrouwen die vervolgd en gewond werden. 
5 Jezus verwees naar de oppositie die in Detroit 
opkwam. Daar was een bepaalde, kleine groep mensen 
die mij ervan beschuldigde tot de New-Age te behoren. 
Ze kwamen naar al mijn bijeenkomsten om die te 
‘boycotten’ en deelden aan alle mensen pamfletten uit 
met een artikel tegen mij. 

te verkondigen; er is nog heel weinig tijd 
over; dit zijn de laatste dagen van Mijn 
Barmhartigheid, blijf dus wakker, blijf 
waakzaam; geef Satan geen vaste voet; 
sta je geest niet toe voorbarig te 
oordelen; bevrijd jezelf van kleinzielige 
kritiek opdat je op de Dag van het 
Oordeel niet geoordeeld zult worden;  
 Ik ben het Licht van de wereld, wees 
voorbereid, want Ik kan nu elk moment 
jullie huis binnenkomen; vanuit de 
Hemelen, van Mijn koninklijke Troon, 
zal Ik spoedig neerdalen in jullie 
verschrikkelijke nacht, kindertjes, wees 
in Vrede, Ik geef jullie Mijn Vrede; wees 
nog een tijdje geduldig en ga door Mij te 
verheerlijken met jullie liefde, Ik bemin 
jullie allen met geheel Mijn Hart, Ik 
bemin jullie;  
 jullie zijn allen Mijn zaad, Ik zegen 
jullie en laat de Zucht van Mijn Liefde op 
jullie voorhoofd achter; 
 

 
29 mei 1992  

 
(Detroit, Michigan) 
 
Jezus? 
 
Ik Ben; open je hart en ontvang Mij;  
 zeg aan Mijn volk dat Ik spoedig tot 
hen zal komen; op die Dag zal iedere 
bewoner van deze wereld weten dat Ik 
Ben die Ik Ben; bid voor hen die 
betwisten wat je onderricht, bid en sta je 
hart niet toe hen te veroordelen; geloof 
in Mij en vertrouw Mij; de Liefde is 
dichtbij jullie; verheerlijk Mij door de 
vrede te herstellen waar verdeeldheid is, 
bemin waar haat is; volg Mij na, jullie 
Heer, in deze tijd van duisternis; omhels 
Mijn Kruis; Mijn Kruis zal jullie tot 
heiligheid leiden en naar je woning in de 
Hemel; 
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 Liefde zal jullie omhelzen; 
 

   
 
 

5 juni 1992 
 
kleintje, vastberaden als je bent verdedig 
de Waarheid tot de dood; ga door jezelf 
aan Mij, je God, te geven en wijd al je 
dagen en nachten aan gebed, offer, boete; 
offer Mij je wil, en de Vijand zal geen kans 
hebben je te benaderen; bewaar de 
gezonde leer die je van Mij hebt geleerd 
en maak je geen zorgen als je aanklagers 
je belasteren; Ik roep om eenheid vanaf 
Mijn Kruis, verlies dus nooit je 
vertrouwen, want Ik ben het, de 
Verrezene, die iedereen roept; niet jij bent 
het, maar Ik ben het, de Christus en jouw 
Verlosser, die Zijn verstrooide schapen 
roept;  
 Vassula, wees vriendelijk en geduldig 
tegenover je aanklagers want ze weten 
niet wat ze doen; door hen te beminnen 
zoals Ik jou bemin, Mijn kind, en door 
jezelf op te offeren, zul je Mij behagen; 
door jouw opoffering zal Ik Mijn Huis 
herstellen en veel zielen tot Mij 
terugbrengen; aan jou, die geringer bent 
dan de geringste van Mijn kinderen, heb 
Ik Mijn Kruis van Eenheid 
toevertrouwd; Mijn Kruis van Eenheid is 
zwaar maar jij moet het met liefde en 
geduld dragen;  
 wees Mijn Echo en verkondig aan 
iedereen de Oneindige Rijkdommen van 
Mijn Heilig Hart; je moet verkondigen 
dat de Eenheid alleen op liefde en 
nederigheid zal worden gebouwd; blijf 
trouw aan Mij, je Heer, en onthoud dat 
Mijn Vader je juist voor dit doel heeft 
geschapen om Ons1 eer te geven; houd 

 
1 De Heilige Drie-eenheid. 

dus voet bij stuk en laat je niet door de 
storm heen en weer slingeren; Ik ben 
naast je; wees niet bang, de Waarheid zal 
het voor je opnemen;  
 ja, Mijn trouwe helpster, je zult van 
Mijn Geest ontvangen alles wat Ik wil 
zeggen; Mijn woorden, Mijn kind, zullen 
zijn als een licht dat straalt op de heilige 
luchter, ze zullen zijn als een zwaard in 
jouw mond; Ik zal je mond openen om 
zonder vrees te spreken; vat moed, Mijn 
kind, Ikzelf zal je zaak ter hand nemen; 
luister, vandaag zijn je aanklagers 
overweldigd door verwarring, maar je 
zult aan hun zwaard ontsnappen; hier2 … 
dit is jouw Toevlucht; zie je? dit is waar 
jij bent … Ik ben je Sterkte, je Vesting;  
 hoewel de gesel onophoudelijk op je 
rug neerkomt, verlies de moed niet, 
herinner je hoe Ik vrijwillig Mijn rug heb 
aangeboden voor jullie verlossing en 
zonder klacht; jij bent het, Mijn priester, 
die de wereld zal afwijzen omdat jij 
getuigt van de waarheid die Ik je heb 
gegeven; je spreekt niet als voor jezelf; 
nee, de geschreven woorden zijn van 
Mij, van jouw Abba: Ik leef in jou en jij 
in Mij, jij bent Mijn tempel en Ik leef in 
jou; en nu Ik je heb gekleed zal Ik je er 
nogmaals aan herinneren: geen dienaar 
is groter dan zijn Meester; als de wereld 
Mij niet heeft gekend die Meester en 
God is, en Mijn eigen volk Mij niet heeft 
aanvaard, hoewel Ik in Mijn eigendom 
kwam, zou de wereld vandaag dan 
iemand erkennen en aanvaarden die 
door Mij gezonden is? nooit! Ik heb je 
deze dingen gezegd, Mijn kind, om je 
eraan te herinneren dat zoals de wereld 
Mij heeft vervolgd ze ook jou zullen 
vervolgen; zoals ze Mij hebben gewond, 
zullen ze ook jou verwonden; zoals ze 
hun Koning hebben beschimpt en 

 
2 Jezus toonde mij met Zijn beide Handen Zijn Hart, 
dat in brand leek te staan, maar met een gouden vlam. 
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bespot, zullen ze ook al Zijn huisgenoten 
beschimpen en bespotten; en zoals ze 
Mij, hun God, hebben gekruisigd, zullen 
ze ook jou naar Calvarië slepen om je te 
kruisigen; 
 Vassula, je wedloop is niet ten einde … 
offer Mij je leven zoals een goed soldaat, 
daar Ik je heb ingezet in deze Heilige 
Strijd, om tegen de dwaling te strijden 
en om een bedreiging te zijn voor Satan 
en heel zijn rijk; wees niet bang voor het 
lijden dat op je afkomt; wees dapper 
onder de beproevingen, wees geduldig 
zoals Ik geduldig ben; vandaag bedriegt 
Satan velen van jullie; de man van 
bedrog is onder jullie en verspreidt zijn 
dwalingen aan een onwetend en slaperig 
aantal, omdat ze de voorkeur hebben 
gegeven aan hun eigen genoegens boven 
Mij, hun God; sommigen houden de 
uiterlijke schijn van godsdienst op maar 
hebben de innerlijke kracht afgewezen: 
Mijn Heilige Geest;  
 dus ieder die Mijn dienaar is en van 
Mijn Huis komt kan er zeker van zijn te 
worden aangevallen, maar, Mijn trouwe 
helpster, spoedig zal Ik je veilig 
thuisbrengen, in Mijn Hemels 
Koninkrijk; bid en offer, bid en offer; 
kijk zo nu en dan naar je armzaligheid, 
zodat je niet in bekoring valt; voel je 
nooit zelfvoldaan; kijk naar je ellende 
zodat je wakker en waakzaam blijft; 
veracht jezelf en verneder jezelf opdat Ik 
je altijd mag optillen tot Mij en je mag 
vervolmaken; Satan is machtig, maar 
niet voor lang meer;  
 hoop, Mijn Vassula, prijs en 
verheerlijk Mij; Ik ben het, Christus, die 
in je spreekt;  
 

   
 
 

10 juni 1992 

 
vrede zij met je; de Liefde bemint je;  
 bloem, luister en schrijf: zoals een 
man die zijn vrienden uitnodigt om zijn 
maaltijd met hen te delen, nodig Ik jullie 
vandaag uit om te bidden, maar ook om 
Mijn lijden, Mijn vreugde, en Mijn 
verlangens met Mij te delen; jullie 
wachten er hevig verlangend op Mij te 
horen en in stilte te luisteren naar wat Ik 
te zeggen heb, en ach … weet Ik hoe 
dorstig sommigen van jullie zijn!  
 in deze tijden strek Ik, als nooit 
tevoren, van hierboven Mijn Hand uit 
om jullie te redden van de machten van 
het kwaad, die klaar staan om het kleine 
licht uit te blazen dat nog in jullie is 
overgebleven en jullie te dwingen in 
duisternis te wonen; zeg dus niet: "er is 
niemand om mij te redden en niemand 
om mij te steunen," en dat hulp jullie 
geweigerd wordt; roep Mij aan met je 
hart en Ik zal naar jullie toe komen 
vliegen … 
 

Ik ben jullie Vriend; 
 
Ik ben Degene die jullie het meest 
bemint; Ik ben de Al-Getrouwe; Ik heb 
jullie geleerd geen vriendelijkheid te 
weigeren aan iemand die jullie daarom 
smeekt, zullen jullie weigeren de doornen 
uit te trekken die Mijn Hart doorboren? 
hiervoor heb Ik edelmoedige zielen nodig, 
vandaag heb Ik meer dan ooit offerzielen 
nodig; is er onder jullie nog een gevoelige 
ziel te vinden? wie van jullie wil Mij als 
een zegel op zijn hart plaatsen? wiens 
liefde, onder jullie, is sterker dan de 
Dood? heb je nog niet begrepen hoe Ik 
ziek ben van liefde voor jullie, generatie? 
open volledig je hart voor Mij, Mijn 
zuster, Mijn broeder, Mijn beminden, 
want Mijn Mond is droger dan perkament 
door gebrek aan liefde; verlaat je geheel 
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op Mij; waarom zijn jullie bang je over te 
geven? je zult jezelf alleen overgeven aan 
de Heilige, aan Degene die jullie zeggen te 
beminnen; geef Mij jullie hart volledig en 
Ik zal er een hemel van maken, om Mij te 
verheerlijken, jullie Koning;  
 wijd jezelf toe aan Mijn Heilig Hart en 
verheerlijk Mij; jullie zijn allen van Mijn 
Huisgezin en Ik wil niemand verloren 
zien gaan; als jullie in Mij blijven zullen 
jullie leven; ga door, Mijn lammetjes, de 
toewijding aan Mijn Heilig Hart alsook 
de toewijding aan het Onbevlekte Hart 
van jullie Moeder bekend te maken aan 
jullie broeders en zusters;  
 Ik zegen jullie allen en laat de Zucht 
van Mijn Liefde op jullie voorhoofd 
achter, 
 

   
 

 
(Boodschap van Onze Heilige Moeder.) 
 
beminde kinderen, doe alles wat Jezus 
jullie zegt;  
 geef dank aan Zijn Naam voor Zijn 
Trouwe Liefde; verhef je hoofd tot God 
en jullie zullen stralen; Mijn arme 
kinderen, Ik kijk van boven naar jullie 
steden waar geen rust is en waar zoveel 
beroeringen zijn; Ik kijk, maar Ik kan 
noch voldoende liefde noch 
edelmoedigheid vinden; Ik heb meer 
gebeden nodig, meer edelmoedigheid en 
liefde om jullie te helpen; Ik vind er zo 
weinig die mij steunen in mijn gebeden; 
verzaak aan al jullie slechte gewoonten 
en leef heilig;  
 Ik heb jullie gebeden nodig zoals 
uitgedroogde grond regen nodig heeft 
om jullie te helpen en mooi te maken 
voor mijn Zoon;  
 er moet nu geen verder uitstel zijn; de 
Vijand is vast besloten onbarmhartig en 

zonder medelijden te doden en door te 
gaan de mensen uit hun eigen land te 
verjagen; Ik heb van boven afschuwelijke 
dingen gezien en Mijn Hart is gebroken; 
maar Ik kan de landen herstellen, en de 
Vrede herstellen tussen broeders, maar 
alleen als jullie acht slaan op mijn 
smeken om Gebeden en op Mijn 
Oproepen om offers te brengen; verlies 
van kinderen en weduwschap zullen dan 
onmiddellijk ophouden;  
 neem deze keer Onze Boodschappen 
ter harte; offer jezelf op aan God en Hij 
zal jullie bij de hand nemen en jullie 
vormen; Hij zal van jullie een 
weerspiegeling van Zijn Goddelijk Beeld 
maken; met Hem zullen jullie leren dat: 
lijden goddelijk is, versterving 
verzoenend is in de Ogen van God en dat 
gehoorzaamheid Hem behaagt; verlang 
wat door deze wereld het meest wordt 
afgewezen: 
 

Zijn Kruis; 
 
Ik zegen jullie allen met mijn Moederlijke 
Liefde; 
 
 

16 juni 1992 
 
(Vanochtend werd ik bekoord en twijfelde 
ik een beetje of God werkelijk tot mij 
sprak.) 
 

"Jahweh, laat mijn woorden Uw Oor 
bereiken, 

wijd een gedachte aan mijn zuchten. 
Luister naar mijn roep om hulp, 

mijn Koning en mijn God."1 
 
Vassula, Ik, Jahweh, bemin je; herinner 
jij je, Mijn kind, hoe bedroefd ik was2 

 
1 Ps. D: 1-2. 
2 Boodschap van 19 september 1986, van de Eeuwige 
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toen Ik je vertelde over Mijn kinderen 
die Mij verlieten? Vassula, vertel Mij, 
waar vandaan heb je deze grote 
hoeveelheid kennis van de Schrift als het 
niet van de Wijsheid Zelf was, die je 
toelachte en je persoonlijke Leraar 
werd? … 
 Vassula, Ik ben je Abba, laat Mij je 
vertellen: in het begin leefde je voor één 
doel, voor jezelf, je diende je ijdelheid; je 
geloofde toen dat je in pracht en praal 
gekleed was; maar in werkelijkheid was 
je helemaal naakt; niemand was je 
komen vertellen hoe naakt je was totdat 
Ikzelf, in je duisternis kwam om op je te 
schijnen; pas toen zagen je ogen jezelf 
voor het eerst in het Licht van de 
Waarheid; je zag jezelf zoals je werkelijk 
bent; als het niet was vanwege Mijn 
Medelijden zou een zwaard je hebben 
gewacht;  
 echter, Ik had medelijden met je en in 
Mijn Barmhartigheid ademde Ik nieuw 
leven in je neusgaten; toen heb Ik je 
geheugen hersteld aangaande onze 
relatie; Ik heb grote dingen met je 
gedaan: 
 

Ik heb je gehuwd 
en je werd de Mijne;1  

 
daarna heb Ik je gevormd om een kind 
naar Mijn eigen Hart te worden dat Mijn 
hele plan zou volbrengen: Mijn volk 
terug te brengen tot het ware geloof dat 
gebaseerd is op Liefde en het Kruis van 
Mijn Zoon te delen, het Kruis van 
Eenheid; Ik heb je gevormd om niet voor 
jezelf te leven maar voor Mij; Ik heb je 
geleerd, Mijn kind, hoeveel grootser het 
is Mijn Huis te dienen dan je ijdelheid;  

 
Vader. (Zie: Mijn Engel Daniël.) 
1 Toespeling op Jesaja 54: 5: "Want nu zal je Schepper 
je gade zijn, Jahweh der heerscharen is Zijn Naam". 

 breng je leven nu met Mij door, want 
dit is het aandeel dat jou is toegewezen 
in het leven en in dit Tijdperk van Grote 
Geloofsafval; dus welk werk Ik je ook 
voorstel te doen, doe het met heel je hart 
voor één doel, Mij te verheerlijken; de 
wereld is slaperig en loopt grote risico's, 
daar ze niet weet wat over haar gaat 
komen; vanwege hun zonden zal hun 
geloofsafval hun de dood brengen; 
niemand kan voorspellen wanneer Mijn 
Dag komt; dit Uur zal plotseling over 
hen komen;  
 vandaag heb Ik grote dingen gedaan 
om jullie te redden; Ik heb overal 
wijngaarden geplant, Ik heb tuinen en 
boomgaarden aangelegd waar 
woestijnen waren; Ik ben een Vader, 
bedroefd door voortijdige rouw omdat Ik 
zie hoe deze wereld meer bereid is te 
doden dan te beminnen; initiatieven tot 
massale kindermoord komen dagelijks 
op; overal waar Ik kijk zie Ik verraad, 
moord, corruptie, overspel, bedrog, 
wanorde in het huwelijk, mensen die 
spotten met godsdienst, bederf van 
zielen, meineed, zonden tegen de hele 
natuur, hoe kan Ik dan blijven zwijgen? 
daarom zal de Gerechtigheid deze 
mensen overvallen; Ik spreek hier 
openlijk als een Vader, bezorgd maar 
beledigd en bedroefd, Mijn Stem kreunt 
vanuit de Hemelen, luister naar Mij: is 
er onder jullie nog één rechtvaardige 
mens over?... 
 
(Plotseling keek God naar mij. Hij stopte 
abrupt Zijn dictaat.) 
 
Vassula, ga ook je andere dingen doen, Ik 
ben Mij bewust van je tijd en je capaciteit; 
beminde van Mijn Ziel, les je dorst in Mij, 
Ik Ben een Levende Bron van Zuiverheid 
en Ik bemin je; 
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kom, Wij1 zegenen je, kom; 
 
(Later:) 
 
kleintje, wees met Mij; ben je klaar? 
 
Ja, Heer. 
 
luister dan naar Mij: hoelang moet Ik nog 
beledigd worden terwijl je niet wilt 
luisteren naar mijn kreet in jullie oor “heb 
berouw”, generatie, en je maar niet wilt 
horen ? maar kijk, Ik wek de doden op, dit 
waardeloze volk waarvan het gedrag 
ontstellend was en verre van heilig; de 
wereld zal vervuld zijn van Mijn Kennis 
en Mijn Heerlijkheid, want zoals de 
wateren de zee doen uitzetten, zo zal ook 
Mijn Geest, als een getij, binnenkomen en 
niemand zal in staat zijn Mijn Geest ervan 
te weerhouden binnen te stromen;  
Vassula, bid met Mij: 
 

Heer, in Uw Sterkte en in Uw Wijsheid 
hebt U mij opgevoed, U hebt mij gevoed;  

in Uw Liefde hebt U mij geholpen, 
en ik werd Uw bruid; 

Heer, U hebt mij Uw Boodschap 
toevertrouwd; 

geprezen zij de Heer; 
kom Heer, maranatha! 

amen; 
 
en Ik zeg je: Ik ben op de Terugweg; zoals 
een reiziger die vertrokken is, ben Ik, 
Jezus, al op weg terug naar jullie; 
 
Mijn Heer, vertel me alles daarover, het 
maakt mij gelukkig! 
 
Mijn kind Ik heb eenmaal gesproken … Ik 
zal niet weer spreken; 
 
Wat bedoelt U, Mijn Heer? 

 
1 De Heilige Drie-eenheid sprak.  

 
Mijn woorden zijn duidelijk … 
 
Ik begrijp nog niet wat U bedoelt, Heer. 
 
kijk, Mijn kind, jullie God komt! de 
Liefde komt, Hij komt om onder jullie te 
wonen, 
 

Vertel mij er meer over, Heer! 
Wij zijn allen verheugd te horen 
de Hoop die spreekt waar wanhoop is; 
de Liefde die spreekt waar haat is; 
de Vrede te horen aankondigen waar 
oorlogen en conflicten zijn. 

 
moed! wees niet bang of bedroefd voor 
die paar dagen die nog resten; vertrouw 
met heel je hart op Mij; wees sterk, blijf 
standvastig, ja, blijf standvastig en Ik zal 
maken dat je stem zo ver draagt als de 
wolken om Mijn Boodschap te 
verkondigen; kom dichtbij Mij, kom 
dichtbij Mij … 
 

 
 
 

17 juni 1992 
 

Jahweh, mijn God, 
U die zo teder en zo dichtbij mij bent, 
hoor het lijden van Hem die 
de Verrukking van Uw Ziel is: 
Jezus Christus, Uw Zoon; 
alle toegangspoorten van de Kerk zijn 
verlaten; 
en haar priesters zuchten om haar 
verlatenheid. 
De Stad, eens geheel bevolkt met de 
getrouwen, 
is alleen, alsof ze plotseling weduwe 
werd. 
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Uw tempels1 gaan de een na de ander te 
gronde, 
terwijl ze zoeken naar voedsel om in 
leven te blijven, 
maar wat ze inademen in plaats van 
wierook is de rook van Satan. 
Waar zijn de domeinen die als tuinen 
waren? 
Waar zijn de bloeiende wijnstokken 
die eens hun geur verspreidden? 
Waarom zijn Uw altaren vernield?2 

 
vrede, Mijn kind, vrede … luister naar 
Mij: de Grote Dag is nu dicht bij je, 
dichter dan je denkt; altaar, vertel aan 
iedereen dat Ik Mijn Heerlijkheid zal 
tonen en Ik zal Mijn Heiligheid volledig 
openbaren; Ik zal Mijn Geest zonder 
voorbehoud over de gehele mensheid 
uitstorten; jouw ogen hebben nog niets 
gezien en jouw oren hebben nog niets 
gehoord;  
 vandaag is jullie hart ziek en jullie 
ogen zijn dof, omdat jullie leven in 
duisternis en troosteloosheid en de 
Vijand ronddoolt in deze verlatenheid;  
 Ik, de Heer, zal de visioenen aan jullie 
jonge mensen vermenigvuldigen en veel, 
veel meer van jullie zonen en dochters 
zullen profeteren, meer dan nu; Ik zal de 
jaren van jullie dorheid vergoeden die 
jullie tot geloofsafval hebben geleid; Ik 
zal Mijn Geest zonder voorbehoud 
zenden om Mijn domeinen binnen te 
vallen en met Mijn Vinger zal Ik Mijn 
vernielde altaren opbouwen; en Mijn 
wijnstokken met verwelkte bladeren die 
er nu uitzien als een verdroogde tuin, zal 
Ik komen bevloeien met Mijn Geest; Ik 
zal de doornen en braamstruiken 
verwijderen die ze verstikken, en Mijn 
wijnstokken zullen hun vruchten 
voortbrengen; Ik zal al deze dingen doen 

 
1 Wij zijn de tempels van God.  
2 De drie vragen betreffen de ziel. Domeinen, 
wijnstokken en altaren zijn onze ziel. 

om jullie te redden; Ik zal voortekenen 
tonen aan de hemel en op aarde als nooit 
tevoren; Ik zal de visioenen 
vermeerderen, Ik zal profeten opwekken 
en vermeerderen; dan zal Ik jullie Mijn 
engelen zenden om jullie te leiden en Ik, 
de Heilige, zal in jullie midden wonen;  
 Mijn volk is ziek door zijn ontrouw; ze 
hebben de gaven van Mijn Geest 
geweigerd omdat ze op hun eigen geest 
hebben vertrouwd, niet op de Mijne, 
door verdragen te sluiten met hun 
verstand; maar nu is het uur gekomen, 
het uur van Mijn Heilige Geest, om het 
Lichaam van Mijn Zoon te verheerlijken; 
kom, Vassula, Ik wil dat je vurig bent, Ik 
wil dat je Mij bemint; dus, Mijn kind, zal 
Ik je vurigheid indruppelen en een paar 
druppels van Mijn brandende Liefde om 
je met Mijn Vlam te verlevendigen; 
 
 

18 juni 1992 
 
Vassula, laat Mij de rest van Mijn 
Liefdeshymne voor je zingen; laat Mij 
Mijn Liefdeshymne verlengen omwille 
van hen die nog niet klaar waren om 
ernaar te luisteren; 
 

Ja, Heer! 
Kom en smelt ons hart, 
toon ons mijn Koning, mijn God, 
de Rijkdommen van Uw Heilig Hart. 
Toon ons het Licht in Uw Gelaat. 
Laat ons begrijpen dat U mijn God,  
vanuit de Hemel neerkijkt 
om te zien of er een enkeling is 
overgebleven met geloof, met liefde, 
en of er een enkeling is die U zoekt. 
 
Gezegend zij Uw Naam, 
gezegend zij onze Heer, onze Heiland, 
Emmanuel, 
want Hij heeft voor ons Zijn 
Liefdeshymne gezongen, 
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juist zoals Hij door de mond van Zijn 
profeten verkondigd heeft  
dat Hij zou terugkeren, 
zo bereidt Hij ons nu voor op deze 
ontmoeting. 
 
En U, Gezegende Moeder, 
U die ons onze Verlosser geschonken 
hebt, 
nogmaals bent U met ons 
om de weg voor de Heer te bereiden 
en U bereidt ons voor op de ontmoeting 
met Hem. 

 
En de Heer zal ons, vanuit Zijn 
Oneindige Barmhartigheid  
Bezoeken om ons licht te geven in onze 
duisternis 
en onze voeten te leiden op de weg van 
Vrede, Liefde en Eenheid. 
"Glorie aan God in de hoogste der 
hemelen, 
en vrede aan de mensen in wie Hij Zijn 
welbehagen heeft."1 

 
Mijn Vassula, Ik zal tot een volk komen 
dat nooit een gedachte aan Mij heeft 
gewijd, nooit een vluchtige blik heeft 
geworpen op wat Ik heb gedaan om hen 
vrij te kopen, en Ik zal de profetieën van 
Jesaja2 vervullen: "Ik ben gevonden door 
hen die Mij niet zochten en heb Mijzelf 
geopenbaard aan hen die niet naar Mij 
hebben gevraagd;" en de valleien van de 
dood met hun doden en hun as zullen 
aan Onze Twee Harten worden toege-
wijd;  
 wees in Vrede; kom en herhaal na Mij 
deze woorden: 
 

Jezus wees mijn steun, 
zonder U ben ik niets, 

zonder U is mijn tafel leeg, 
zonder U ben ik verslagen; 

 
1 Luc. 2: 14. 
2 Jes. 65: 1. 

wees mijn Inspiratie en vervul mij, 
wees mijn Toevlucht en mijn Sterkte, 

Ik bemin U en mijn wil is de Uwe, 
zo zij het; amen; 

 
 

2 juli 1992 
 
(Onze Heilige Moeder.) 
 
Christus is spoedig met je; je komt 
moeizaam vooruit, Mijn kind, maar alles 
wat je Mijn Zoon aanbiedt voor Zijn 
Heerlijkheid zal jou heiligen en zal Hem 
verheerlijken; het was Gods bedoeling 
Zichzelf aan jou te openbaren omwille 
van Zijn Lichaam, de Kerk;  
 dochter, onthoud: Jezus zal je nooit, 
nooit in de steek zal laten; herinner jij je 
hoe je Mij de Boodschappen hebt 
toevertrouwd die je ontvangt? Ik, als je 
Moeder, waak over wat je Mij gegeven 
hebt, en vandaag evenals gisteren zal Ik 
doorgaan de Boodschappen van Mijn 
Zoon snel te verspreiden;  
 Satan mag kwaadaardig schreeuwen 
en mag optreden alsof hij triomfeert 
over alle volkeren en alsof zijn 
overwinningen roemrijk zijn, maar, 
Vassula, Ik zal hem spoedig overwinnen, 
want dit is Mijn strijd;  
 dochter, Ik zal je troosten en je 
voldoende sterkte geven om met je 
missie door te gaan; 
 
(De Heer spreekt nu) 
 
Stel Mij tevreden en verkondig Mijn 
Woorden overal waarheen Ik je zend, blijf 
standvastig; 
 steun op Mijn Hart en voel je bemind; 
zeg aan Mijn kinderen zichzelf en hun 
families toe te wijden aan Onze Twee 
Harten; wijd jullie zelf toe, opdat Ik 
jullie kan merken als de Mijnen; luister 
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naar Mij, Ik zeg jullie plechtig dat er een 
tijd van leed zal komen als nooit tevoren; 
de aarde ziet de dageraad van deze tijd 
al; blijf standvastig en laat jezelf niet 
bedriegen;  
 velen beweren dat ze Mij 
boodschappen horen verkondigen, maar 
Ik ben niet de Opsteller van die 
boodschappen en jullie Moeder ook niet; 
Ik heb jullie al gewaarschuwd voor deze 
tijden, Ik heb jullie dikwijls 
gewaarschuwd dat in deze tijden veel 
valse profeten zullen opstaan om met 
leugens de Werken van jullie Meester te 
vernietigen; de oren van hen die 
luisteren zullen waakzaam zijn; het hart 
van de haastigen zal bedrogen worden 
(velen zullen proberen je te bedriegen, 
Vassula, door te zeggen dat Ik, Jezus, 
hen tot jou zend, maar het zijn valse 
profeten); onthoud dat er veel valse 
Christussen zullen opstaan, sommige 
zullen grote tekenen doen en zelfs 
indruk maken op de uitverkorenen; 
hiervoor heb Ik je opnieuw gewaar-
schuwd;  
 dochter? Wil je Mij toestaan door te 
gaan met dit Werk in jou? bid, opdat je 
niet in bekoring valt; Ik zal de weg voor 
je openen; Mijn Liefde voor jou is 
Eeuwig; 
 
 

3 juli 1992 
 

(Mexico.) 
 
Ik ben jullie Heilige die uit de Hemel 
neerdaalt om jullie allen te drenken met 
de dauw van Mijn Liefde; oh moge het 
hart van de mensheid terugkeren van zijn 
zondigheid! Ik geef jullie machtige tekenen 
van Mijn Liefde maar wie wil Mijn Liefde te 
erkennen? Mexico! je Koning is hier om je 
in Zijn Armen te nemen; 

 
Ik ben hier, 

 
en buig Mij naar jullie over om de grootte 
van Mijn Liefde in jullie oor te fluisteren;  
 hebben jullie niet begrepen dat het 
Onze Twee Harten waren die voor jullie 
hebben gezorgd? Onze Twee Harten zijn 
hier om in jullie huizen te komen om 
jullie te beschermen tegen de hevige 
woede van Satan; vandaag roep Ik jullie 
volk meer dan ooit op om jullie harten te 
richten op Mij, jullie Heer, ieder van 
jullie kleintjes is erg kostbaar voor Mij;  
 kom, kom en bemin Mij; bevochtig 
Mijn uitgedroogde lippen met jullie 
liefde, Ik zal alle ontrouw in jullie volk 
genezen, en jullie Koning zal jullie rust 
geven; Ik zegen ieder van jullie en 
verzeker jullie uit de grond van Mijn 
Hart: 
 

Liefde bemint jullie, 
wees een in Mijn Liefde; 

 
   

  
 

7 juli 1992 
 

(Mazatlán – Mexico.) 
 

Wij hebben Uw grote Liefde niet 
gewaardeerd en wij houden niet op Uw 
Heilige Geest te ontheiligen, die nu 
probeert ons aan te nemen en ons tot de 
Waarheid te brengen die op Liefde is 
gebaseerd. Geloofsafval heeft zich 
verenigd met het Rationalisme en heeft 
het Atheïsme voortgebracht. Wij hebben 
U tekortgedaan en we gaan hiermee 
door. Sommige dagen welbewust Uw 
Heiligheid uit. U spreekt maar wie 
luistert? Er is verdriet in Uw Ogen, en 
toch, alles dat U ontvangt is verachting. 
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vrede zij met je; geef Mijn Vrede door 
aan Mijn zeer dierbare ziel;1  
 je moet Mij geloven als Ik zeg dat Mijn 
Heilige Geest als nooit tevoren wordt 
vervolgd door de grote geloofsafval van 
jullie generatie; Hij is de steen des 
aanstoots geworden van jullie tijdperk; 
Ik heb gezegd, Mijn kindertjes, dat ze 
jullie zullen verdrijven uit het Huis van 
jullie Vader en jullie zullen veroordelen, 
denkend een heilige plicht tegenover Mij 
te vervullen! laat jullie kleine harten niet 
verontrust worden, Mijn beminden; Ik, 
jullie Verlosser, ben vóór jullie;  
 vandaag, spreek Ik in het belang van 
allen die gewond zijn; Ik geef jullie Mijn 
Vrede, laat deze Vrede jullie omhullen, 
wees niet bang en zeg niet: "wat moet ik 
doen, Heer?" Ik zeg jullie: bid zonder 
ophouden om jullie eigen ziel te heiligen 
en die van anderen; bid met je hart en 
laat de duivel vluchten; wees met Mij 
verenigd, en niets en niemand zal tussen 
jullie en Mij komen; de tijd is gekomen 
waarop jullie niet langer moeten 
aarzelen;  
 verspreid wijngaarden waar je maar 
kunt; wees niet bang voor de stormen 
die nu en dan opsteken, Mijn Heilig Hart 
is jullie Toevlucht, kom dus en wijd 
jezelf en jullie families aan Mij toe en 
aan het Onbevlekte Hart van jullie 
Moeder;  
 Ik, Jezus, ben van plan in jullie land te 
blijven en het te heiligen, daarom vraag 
Ik jullie je land aan Onze Twee Harten 
toe te wijden;  
 Ik zegen jullie allen uit de diepten van 
Mijn Hart;  
 

   
 
 

 
1 Pater Masi van Mazatlán – Mexico. 

8 juli 1992 
 

"Er was een wijnstok: U hebt hem 
ontworteld uit Egypte; 
om hem te planten U bereidde de grond 
waar hij kon groeien, 
hij maakte wortel en overdekte het hele 
land. 
Uw Boodschap bedekte de bergen met 
haar schaduw, 
Uw ceders met haar takken, 
haar ranken strekten zich uit tot aan de 
zee, 
haar uitlopers helemaal tot aan de 
rivier. 
Alstublieft, God, zie neer de Hemel, kijk 
naar deze wijnstok, 
bezoek hem, bescherm wat Uw eigen 
Hand heeft geplant.”2 

 
Heer? 
 
Ik Ben; kleintje, steun op Mij;  
 Vassula van Mijn Heilig Hart, verheug 
je! je Koning is helemaal tot jouw 
drempel gekomen en in je kamer; je 
Koning heeft Zich vanuit de hoogte 
neergebogen om je te bereiken; stap 
voor stap heb Ik je onderricht, Ik ben je 
Opvoeder, beetje bij beetje heb Ik je 
weggetrokken uit de wereld om je in 
Mijn Hart te plaatsen; Ik heb je dingen 
geopenbaard die je kennis en je 
capaciteit te boven gaan;  
 Geloof, Mijn zoete leerlinge, Ik, Jezus, 
bemin je; heb Mijn vrede; we zullen 
samen werken; Ik en jij zullen Mijn 
Boodschap verspreiden; Ik zal je nog 
naar enkele andere volkeren zenden, en 
dan, als Ik voel dat jij je zending hebt 
volbracht, zul je naar Mij terugkeren; Ik, 
Ikzelf, zal je komen halen; 
 
  

10 juli 1992 

 
2 Ps. 80 (79): 9-12, 15-16. 
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(Villeneuve, Zwitserland) 
 
"Daar vóór de troon zongen ze een nieuwe 
hymne in aanwezigheid van de vier dieren 
en de oudsten, een hymne die alleen kon 
worden geleerd door de 
honderdvierenveertigduizend die van de 
wereld zijn vrijgekocht."1 
 
Heer? 
 
Ik Ben; Ik spreek, twijfel dus niet; Vassula 
van Mijn Heilig Hart, sta Mij toe enkele 
regels te schrijven voor deze middag; 
 dierbaarste vrienden, Ik ben helemaal 
uit de Hemel gekomen om voor jullie 
Mijn Nieuwe Liefdeshymne te zingen en 
jullie allen aan Mijn trouwe Liefde te 
herinneren; 
 

Ik ben jullie beste vriend, 
jullie dierbaarste Heilige Metgezel; 

 
altijd ben Ik aan jullie zijde geweest, en 
hoewel Ik vele malen genegeerd werd, 
ben Ik bij jullie gebleven om jullie Mijn 
Aanwezigheid te laten voelen; telkens 
wanneer jullie op het punt stonden om 
tegen Mij te rebelleren, heb Ik, de Heer, 
vol medelijden jullie bij de rechterhand 
genomen om jullie in Mijn Hart te 
trekken en jullie Mijn Oneindige Liefde 
te tonen; gezegenden van Mijn Ziel! 
alleen zijn jullie niet, Ik ben altijd met 
jullie om jullie te troosten en te 
beschermen zoals iemand zijn oogappel 
beschermt; zegt niet: “overal om mij 
heen is duisternis,” Ik ben dichtbij jullie 
om jullie uit die duisternis te leiden; 
jullie hoeven slechts te zeggen: “kom 
Heer!” en Ik zal naar je toe vliegen, Mijn 
kind;  

 
1 Apoc. 14: 3. 

 dag en nacht wacht Ik op jullie 
overgave, wacht niet; geef jezelf 
helemaal aan Mij over opdat jullie in 
staat mogen zijn in Mijn Licht te zijn; als 
jullie Mij beminnen, zullen jullie Mij 
toestaan te doen wat Ik denk dat het 
beste is voor jullie; wees niet bang, offer 
Mij jullie hart en Ik zal het in Mijn Heilig 
Hart plaatsen om het te verteren; als 
jullie Mij beminnen zoals jullie zeggen, 
zullen jullie voor de volkeren Mijn 
Nieuwe Liefdeshymne zingen om Mij te 
verheerlijken en een nieuw leven 
voortbrengen voor iedere ziel;   
 Mijn Hart heb Ik jullie aangeboden, 
zullen jullie op jullie beurt Mij ook jullie 
hart aanbieden? De Liefde is aan jullie 
zijde, en met de Zucht van Mijn Liefde 
op jullie voorhoofd zegen Ik jullie en 
jullie gezinnen; wees één;  

 
   

 
(Onze Gezegende Moeder.) 
 
Ik ben aan jullie zijde om jullie te 
troosten, maar ook Ik, die jullie Moeder 
ben, heb jullie troost nodig, want groot is 
de bezorgdheid van Mijn Hart; veel van 
Mijn kinderen rebelleren tegen de 
Allerhoogste; Ik heb jullie gebeden nodig, 
offer Mij jullie gebeden voor Mijn 
intenties;  
 Vassula, zeg hun dat ze moeten leven 
als kinderen van God; 
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“Heer, de eerste keer dat ik vervolgd 
werd 
heeft niemand mij bijgestaan,” 
er was geen enkele getuige om mij te 
steunen. 
Iedereen liet mij in de steek. 
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Maar U, Heer, hebt mij terzijde gestaan 
en mij kracht gegeven, 
opdat door mij de hele Boodschap 
aan alle volkeren verkondigd zou 
worden; 
en zo werd ik verlost uit de muil van de 
Leeuw. 
De Heer zal mij verlossen van alle boze 
aanslagen tegen mij 
“en oh wat zijn het er veel!” 
Op het einde zult U mij veilig naar Uw 
Koninkrijk brengen. 
U zij eer in alle eeuwigheid. Amen.1 

 
Mijn Vassula, lijd een leven in vrede, 
bemin Mij en leg overal waarheen Ik je 
zend Mijn Vrede voor; heb je Mijn Macht 
nog niet begrepen? Dus wat valt er te 
vrezen? Ik heb Mijn Vinger op je lippen 
gelegd; je bent je er niet helemaal van 
bewust, en toch zeg Ik je, dat Mijn Vinger 
op je lippen ligt om alles te verkondigen 
wat Ikzelf je gegeven heb;  
 nee, je zult niet ongedeerd blijven, 
maar Ik heb genoeg Macht om je te 
genezen en je wonden te helen; Mijn 
Beker smaakt bitter, en toch heb Ik je uit 
Liefde uitgenodigd hem met Mij te 
delen; als Ik je niet terzijde zou staan, 
zou je in stukken gescheurd zijn, wees 
dus niet bezorgd, niemand kan je van 
Mij afpakken; 
 luister naar Mijn advies: put je niet 
uit; ijver voor Mijn Huis verteert je en Ik 
ben blij met je enthousiasme om Mij te 
verheerlijken; niettemin zegt de 
Bruidegom tot Zijn bruid: profeteer in 
vrede en sta Mijn Heilige Geest toe je 
Gids te zijn; Mijn Heilige Geest zal je 
niet opzadelen met lasten die je krachten 
te boven gaan; ga daarom niet in op de 
verzoeken en verleng de bijeenkomsten 
niet; Mijn Geest zal je leiden, zodat je 
hun voldoende geven kunt, alleen het 

 
1 2 Tim. 4: 16-18. 

essentiële moet gedaan worden; dien in 
nederigheid, preek en onderricht alles 
wat Ik je gegeven heb; op deze manier 
zul je Mij verheerlijken; let op op wat je 
onderricht, herhaal alleen de woorden 
die Ikzelf je gegeven heb; voeg er niets 
aan toe en laat niets weg; wees Mij 
toegewijd;  
 Ik herinner je aan deze dingen om 
Mijn Kennis in perfectie te verkondigen; 
Ik wil dat je Mijn Echo bent, zodat zij die 
luisteren Mijn Stem herkennen; wees 
altijd voorzichtig de juiste koers te 
kiezen; 
 Vassula, Mijn bruid, de wedloop is 
nog niet voorbij; doe niettemin alles in 
vrede. Ik wil Mijn bruid dichtbij Mij, 
onder Mijn bevel nu en dan; werk in 
harmonie met Mij; Ik zend je uit om een 
oogst binnen te halen waarvoor Ikzelf 
gewerkt heb; denk er daarom aan: troost 
Mij, verlang Mij, dorst naar Mij in Mijn 
stilte, en sta je Redder toe in jou te 
rusten; 
 Ik, Jezus, zegen je; 
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Mijn bloem, Ik, Jezus, zegen je en geef je 
Mijn Vrede;  
 Ik heb jullie allen vanaf het begin 
gevraagd een heilig leven te leiden 
omdat Ik heilig ben; Ik heb jullie 
gevraagd, allerdierbaarsten, jullie leven 
te veranderen opdat jullie Mijn 
Koninkrijk erven; wanneer Mijn 
engelen, aan wie opperste autoriteit 
gegeven was, tegen Mij in opstand zijn 
gekomen, en de ondergang het beste uit 
hen heeft weggenomen, heeft Mijn 
Gerechtigheid ze niet gespaard; ze zijn in 
de onderwereld neergeworpen om er te 
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wachten op de Dag van het Oordeel; ook 
zij zullen geoordeeld worden voor de 
ogen van iedereen; en ach! … wat een 
afschuwelijk schouwspel zal dat zijn! Ik 
zal iedereen oordelen overeenkomstig 
hetgeen hij gedaan en niet gedaan heeft; 
iedereen zal in stilte en ontzag voor Mijn 
Troon staan, want de Dag van dit Laatste 
Oordeel zal zo vreselijk zijn, dat iedereen 
zal beven van angst voor de Opperste 
Rechter die Ik Ben; jullie zullen allen een 
geweldig groot aantal gevallen engelen 
zien, die uit de Hemel verdreven werden 
en die, in bitterheid en haat, de Aartsen-
gel Michaël en zijn engelen bevochten; 
ja, jullie ogen zullen Mijn Rivalen zien, 
de Rivalen van de Heilige, van de 
Gezalfde; jullie zullen allen die gevallen 
engelen zien, volgelingen van Lucifer, 
het oorspronkelijke serpent dat 
geprobeerd heeft al Mijn zonen en 
dochters op een dwaalspoor te brengen; 
jullie zullen een grote menigte zien die 
Mijn Naam ontwijd en Mijn Wet 
overtreden heeft, zij die geweigerd 
hebben te worden opgevoed en gevoed te 
worden door Mijn Heiligheid en er de 
voorkeur aan gegeven hebben op het 
voorhoofd te worden gemerkt door de 
Bedrieger; ……1 ja, Vassula, een hard 
visioen is je getoond;  
 Ik zeg je: Ik zal weldra met Mijn 
heiligen komen om over de wereld te 
oordelen en de schuldigen te 
veroordelen; vandaag wordt Mijn 
Genade aan heel de mensheid 
geopenbaard om jullie allen vóór Mijn 
Dag te vernieuwen met Mijn Heilige 
Geest en om jullie aan Mijn Wet te 
herinneren;  

 
1 Hier heb ik een visioen ontvangen van deze menigte 
gevallen engelen, die voor Gods Troon stonden op de 
Dag van het Oordeel. Het was ontzagwekkend en 
droevig. 

 op die Dag zal Ik iedereen vergelden 
overeenkomstig zijn verdiensten; Ik heb 
gezegd dat Ik iedereen streng zal straffen 
die de Geest van Genade beledigt en 
Mijn Geest als dwaas behandelt; daarom 
moeten jullie waakzaam blijven; 
vandaag meer dan ooit tevoren, vraag Ik 
jullie allen jezelf, jullie gezinnen en jullie 
volkeren aan Onze Twee Harten toe te 
wijden;  
 sta Mij toe jullie voorhoofd te 
bezegelen met het zegel van Mijn Heilige 
Geest; de Tijd van schiften is gekomen, 
de Tijd van de afrekening is hier; Ik heb 
tegen iedereen gezegd dat Ik als een dief 
bij jullie zal komen, wanneer Ik 
terugkom zal niemand iets vermoeden; 
dan zal er van twee mannen één worden 
weggenomen en één worden 
achtergelaten, van twee vrouwen zal er 
één worden weggenomen en één worden 
achtergelaten, de Oogst is bijna klaar om 
te worden binnengehaald en talloze lijken 
zullen er over zijn als Ik zeg: 
 

“Ik Ben hier!" 
 
dan zal Ik tegen Mijn engel2 zeggen: 
"Het uur is gekomen om allen die Mij 
niet toebehoren te schiften en te 
verwijderen verzamel van al degenen die 
Mij erkend hebben, diegenen die niet 
aan Mijn Wet hebben willen 
gehoorzamen; verzamel allen die Mijn 
Heilige Geest hebben toegelaten en 
verwelkomd als hun Gids en Toorts, 
verzamel al diegenen die in hun 
afvalligheid tegen Mij3 in opstand zijn 
gekomen; verzamel allen die op het 

 
2 Zinspeling op de parabel van het onkruid: Matt. 13: 
24-30. 
3 Deze passage bevestigt de profetie van Sint Paulus 
in 2 Tess. 2: 1-12. De twee voorspellende tekenen van 
het einde van de tijden: de Grote Opstand 
(Geloofsafval) en de Rebel (geest van Rebellie). 
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voorhoofd getekend zijn met het Zegel 
van het Lam, verzamel al diegenen die 
de naam van het Beest dragen of met het 
nummer 666 zijn gemerkt"; de Tijd is 
gekomen en Ik, Ikzelf teken Mijn volk 
met Mijn Naam en de Naam van Mijn 
Vader;  
 Vassula, Ik heb de sluizen van de 
hemel niet geopend om Mijn zegeningen 
overvloedig uit te storten over jou alleen, 
maar Mijn zegeningen worden nu over 
de hele mensheid uitgestort, vóór Mijn 
Grote Wederkomst; jij leeft, zoals Ik 
gezegd heb, in een tijd van grote 
barmhartigheid en genade, maar nu 
komt de Dag die brandt als een oven; en 
al diegenen die niet op hun voorhoofd 
getekend zijn met Mijn Naam zullen op 
die Dag als afgemaaide stoppels zijn; Ik 
openbaar jullie wat er gaat gebeuren 
voordat Ik het zesde zegel1 verbreek; 
 kom en wijd jullie toe aan Mijn Heilig 
Hart en aan het Onbevlekte Hart van 
jullie Moeder; zoals Ik gezegd heb, leven 
jullie in een periode van Genade en 
Barmhartigheid; dochter, evenals jij bent 
veranderd en niet meer ongehoorzaam 
bent en je je met Mij verzoend hebt, 
vrede met Mij hebt gesloten en nu 
barmhartigheid geniet, zo zal het zijn 
voor hen die nog tegen Mij rebelleren; Ik 
zal Mijn Oneindige Liefde en 
Barmhartigheid aan de hele mensheid 
laten zien voordat Ik Mijn vier engelen 
naar de vier hoeken van de aarde2 zend 
wier plicht het is het land en de zee te 
verwoesten; Ik heb die engelen bevolen 
te wachten met schade toebrengen aan 
het land of aan de zee of aan de bomen 
totdat Ik Mijn Zegel heb gebrand op het 
voorhoofd van hen die aan Mijn Wet3 
hebben gehoorzaamd, van hen die baat 

 
1 Apoc. 6: 12-17. 
2 Apoc. 7: 1. 
3 Apoc. 7: 2-3. 

hebben gevonden bij Mijn Genaden en 
Mijn Barmhartigheid, tot dezen zeg Ik: 
dien en wacht niet om te worden, 
gediend opdat Mijn Vader in de Hemel 
jullie een plaats toewijst in Zijn Tent;  
 door Mij trouw te zijn zullen jullie 
grote vervolgingen ondergaan, maar heb 
Ik jullie niet witte gewaden in de Hemel 
beloofd? heb ik jullie niet beloofd dat 
jullie niet langer honger of dorst4 zullen 
lijden? wees dus niet bang als de 
stormen tegen jullie opsteken, de 
Schriften gaan in vervulling; gelukkig 
zijn jullie die in Mij, de Heer, sterven! Ik 
zal jullie inderdaad belonen;  
 Mijn kind, de Liefde is dichtbij je en 
Mijn Geest rust op je; Hoop, Mijn kind, 
wordt gevonden in Mijn Heilig Hart; 
Liefde, Mijn eigendom, word je 
overvloedig gegeven, en Geloof is een 
zegen van Mij; 
 Mijn Geest verheugt Zich in je 
nietigheid en Mijn Ziel vindt behagen in 
je broosheid; Ik heb je opgericht om Mij 
te troosten en Mij te verrukken; Ik heb je 
uit genade gekozen om Mijn dorst naar 
Liefde te lessen; het heeft niets te maken 
met je verdiensten, daar je die niet hebt; 
ben je bereid, Mijn kind, je Redder te 
behagen? 
 
Ja, Heer, ik wil U behagen! 
 
ten koste van alles? 
 
Tot elke prijs. Alle goeds dat ik heb is van 
U. U bent mijn altijd Trouwe God, de 
Heilige. 
 
Ik zal je met een gevoelige hand leiden 
en Ik zal over je ademen om Mijn zoete 
geur te verspreiden; wees aandachtig 
wanneer Ik spreek, Mijn leerlinge, Ik 
heb een legioen duivels teruggedreven 

 
4 Toespeling op Apoc. 7: 9-17. 



Notitieboek  Waar Leven in God 53 
__________________________________________________________ 
 
die op weg waren Mijn eigendom1 te 
plunderen, 
 
Geprezen zij Jezus! 
 
kom, dochter, we zullen werken; wees 
met Ons2 verenigd; wij, ons? 
 
Ja! 
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Heer? 
 
Ik Ben; Ik geef je Mijn Vrede en Ik zegen 
je; bloem, laten we werken; schrijf: 
 Ik verzeker je plechtig, Ik geef de 
wereld veel Tekenen, maar zijn zij bereid 
Mijn Hemelse Tekenen te erkennen? 
vandaag praten velen alleen over wat ze 
hebben gezien, maar verwerpen toch de 
getuigenis van Mijn Heilige Geest die nu 
zo duidelijk is; Mijn Heilige Geest zal 
jullie leiden zoals Ik Mijn leerlingen heb 
geleid, door jullie allen te 
overschaduwen met Mijn medelijdende 
Liefde; Ik zal iedereen laten zien dat 
Mijn Naam, Jezus, betekent Hij-Die-
Redt; 
 dochter, richt je blik op Mij, en bloei, 
Ik ben een en al Vrijgevigheid; Ik heb je 
bekleed met Mijn Kennis en Ik heb je 
Mijn Belangen toevertrouwd; je 
Schepper heeft je in Zijn Machtige 
Armen, vrees dus niet, Ik zal je vijanden 
neerslaan die, in werkelijkheid, Mijn 
vijanden zijn; je Heilige Moeder is je 
Verdediging; Ik, de Heer, zal je sterk 
maken om Mijn Boodschap uit te dragen 
naar de vier hoeken van de aarde; dag en 
nacht waak Ik over je, laat je kleine hart 
zich dus geen zorgen maken, Ik zal vanaf 

 
1 Mij. 
2 Jezus en onze Heilige Moeder. 

vandaag meer poorten voor je openen; 
vanaf vandaag zullen priesters, 
bisschoppen en kardinalen beginnen 
hun oren te openen en Mijn Stem te 
horen; ze zullen beginnen te luisteren en 
door een stroom genaden, die door Mijn 
Oneindige Barmhartigheid over hen 
wordt uitgestort, zullen ze beginnen te 
begrijpen; en de schellen die bedekt 
waren met het stof van de Geloofsafval 
zullen van hun ogen vallen, en ze zullen 
opnieuw de Glorie van Mijn Heilige 
Geest beginnen te zien, ze zullen de 
Onpeilbare Rijkdommen van Mijn Heilig 
Hart opmerken, deze Rijkdommen die 
voor jullie tijden zijn gereserveerd; 
 dochter, voel je als een baby die net 
van je Schepper is afgenomen, blijf klein, 
zodat Ik je gemakkelijk tot Mijn Borst 
kan optillen en je tegen Mijn Wang kan 
drukken; alle menselijke wijsheid zal 
vergaan en de listigheid van jouw 
generatie zal worden bedekt;  
 Mijn Hart is met je; dochter, je zult 
doorgaan te getuigen en Mijn Echo te 
zijn voor deze afvallige generatie die op 
het punt staat te gronde te gaan, je zult 
Mijn Ambassadrice zijn voor Mijn 
Zaken; Ik zal, Mijn kind, jou op Mijn 
Schouders dragen naar het hart van een 
volk dat er de voorkeur aan heeft 
gegeven te vertrouwen op list en bedrog 
liever dan op de Adem van Mijn Heilige 
Geest; Ik zal je nu zenden naar hen die 
Mij, de Heilige, uit hun zicht hebben 
verwijderd. Ik zal hun bekering en 
redding brengen zoals er nog nooit 
eerder is gezien of gehoord; Ik zal dit 
volk redden, het sparen en het verlossen; 
op die dag zal het lied dat ze voor Mij 
zingen zijn als dat van een 
huwelijksnacht; Ik zal je tot hen3 zenden 
als een pelgrim; 

 
3 Ik besefte onmiddellijk dat Christus Rusland 
bedoelde; ik werd uitgenodigd als pelgrim te gaan. 
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"Ik zal de blinden laten lopen langs 
de wegen  
en hen leiden langs paden;  
Ik zal de duisternis voor hen 
veranderen in Licht, 
en rotsachtige plaatsen in vlak 
terrein; 
deze dingen zal Ik doen en Ik zal ze 
niet ongedaan laten;1 

 
Ik zal ze komen verlossen; 
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Heer, zolang wij onverzoend blijven gaan 
we door Uw Heilige Kerk te ontheiligen en 
gaan wij langzaam maar zeker door onze 
zielen terug te brengen tot een hoop puin. 
Zoeken wij U werkelijk als we praten over 
EENHEID? Wanneer gaat U tussenbeide 
komen en ons tot bezinning brengen om U 
oprecht te zoeken? Gebruiken wij onze tong 
om openlijk tegen U te liegen en slechts te 
doen alsof wij ons willen VERENIGEN? 
Hoelang zullen wij U nog belasteren en zult 
U niet tussenbeide komen? Wij provoceren 
U herhaaldelijk, wanneer zult U ons 
uitdagen? 
 
leerlinge, zeg Mij dit gebed na: 
 

God, 
U die vol Medelijden bent, 

laat Uw Gelaat glimlachen naar ons om 
ons te verenigen; 

zie vanuit de hemel neer, 
kijk naar onze verdeeldheid die nu in Uw 

Kerk heerst, 
Uw lammeren, Mijn Herder, 

 
1 Jesaja 42: 16. 

komen in groten getale om, 
terwijl zij weidegrond zoeken om in 

leven te blijven; 
 

luister naar het zuchten van de Kerk; 
deze grote voorspelde Geloofsafval 

berooft U van Uw kinderen, 
breng Uw Kerk 

deze Dag van Glorie die U eens 
voorspeld heeft 

opdat wij allen één mogen zijn, 
 

Heer, blijf niet zwijgen en talm niet 
langer, 

kom! kom, breng ons de eens voorspelde 
Dag, 

laat iedereen Uw Majesteitelijke Stem 
horen; 

U staat bekend als de Goedgunstige, 
Mijn God, 

luister naar mij en antwoord mij … 
ik dank U 

want ik weet dat U mij hebt verhoord; 
amen; 

 
ja, Mijn Vassula, vertrouw Mij met heel 
je hart; stel al je vertrouwen in Mij. Ik 
zal je nooit in de steek laten …2 
verkondig wat je te verkondigen hebt! 
 

Heer, waar zou ik anders in kunnen 
geloven en vertrouwen? 
U bent de Heilige die beslist, 
U bent Almachtig dus waar zou ik 
anders heen gaan? 

 
toch ben je vrij om te kiezen; zelfs 
wanneer je ontrouw wordt, Ik ben altijd 
trouw; kom, schrijf: Ik berisp de mens 
die zich als een vreemde tegenover Mij 
gedraagt; Ik zal Mijn Troon in jullie 
harten zetten om Mijn Heilige Naam te 
eren en Ik zal Mijn Luister in jullie 
kleine hart laten stralen; de tijd is nu 

 
2 Jezus keek ernstig naar mij en zei wat volgt. 
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bijna ten einde, Ik kom jullie te hulp, Ik 
kom naar jullie verdrukten, langs de weg 
die Ik gekomen ben zal Ik terugkeren; Ik 
zal Mijn Stad in Heerlijkheid 
binnentreden; Ik kom; wees daarom 
bereid om Mij te verwelkomen;  
 O kinderen! Ik roep jullie! Mijn 
oproepen gaan uit naar jullie allen en de 
grondvesten van de aarde schudden van 
Mijn Oproepen, hoelang zijn jullie nog 
van plan te slapen? wanneer zullen jullie 
opstaan uit jullie lethargie en apathie? 
onheil staat vlak voor jullie deur en zal 
jullie in je slaap overvallen, plotseling, 
onafwendbaar; onherstelbaar, en zullen 
jullie dan nog niets vermoeden? maar 
kijk, zie Wie het is die Zich helemaal 
naar jullie buigt, die echt op jullie deur 
en hart klopt; doe open voor Mij, jullie 
de Mijnen, want Mijn Heilig Hart is 
verscheurd door gebrek aan liefde, Mijn 
Lippen gebarsten en met blaren door 
gebrek aan Liefde;  
 doe open voor jullie Heilige en troost 
Hem zoals Hij jullie wil troosten; Ik sta 
aan jullie deur, weiger niet Mij te 
ontvangen … als jullie Mij toestaan jullie 
hart binnen te gaan zal Ik in jullie een 
bron doen ontspringen, omdat jullie ziel 
Mij zal hebben herkend als jullie 
Verlosser; Ik zal jullie zo 
deerniswekkende verlatenheid bevloeien 
en als een Wijnrank zullen jullie bloeien 
en vrucht dragen;  
 kom, dochter; Ik, Jezus, zegen je 
omdat je Mij toestaat je hand te 
gebruiken; 
 

   
 
 

23 juli 1992 
 
Jezus? 
 

Ik Ben; bemin Mij meer;  
 Vassula, ben je klaar? de Bruidegom 
zal dan doorgaan je Zijn Werk in te 
prenten; jij en Ik zijn verenigd in Mijn 
Liefde, ben jij je hiervan bewust? 
 

Uw Adem blaast op mij 
en vertelt mij dat ik tot één van Uw 
kinderen word gerekend, 
hoewel mijn geest, nog zwak en niet 
begrijpend, 
verbijsterd blijft over Uw keuze. 

 
schepsel, je Schepper is onophoudelijk 
met je, strek je hand naar niets anders 
uit dan naar Mij, Ik ben met je; 
schepsel? je hele leven zou om Mij 
moeten draaien, je leven is in Mijn 
Handen en je bent niets dan een stofje; 
verlang naar Mij; vandaag heb Ik je de 
zoetheid van Mijn Liefde laten smaken 
en de warmte van Mijn Hart; dierbaarste 
ziel, ga dit Hart binnen dat jou bemint 
en B-L-I-J-F daar; 
 
 

27 juli 1992 
 
Vassula, Mijn armzalige bruid, Ik had al 
je falen en je zwakheden voorzien 
voordat je geboren werd; Ik wist altijd al 
dat degene die Ik in Mijn Gedachte had 
om uit te werpen in de verdorvenheid 
van de wereld om Mijn Net te zijn, zou 
kronkelen en draaien in Mijn Handen; 
Ik wist hoe de duivel listige valstrikken 
zou spannen om haar te verstrikken die 
door Mijn Hart wordt bemind, daarom, 
wees niet verbaasd en denk ook niet dat 
Ik verbaasd ben … wil je nog doorgaan 
Mijn Kruis te dragen dat Ik je zo 
liefdevol heb aangeboden? 
 
Ja, dat wil ik. Verberg Uw Gelaat, noch Uw 
Kruis voor mij. Uw Heilig Gelaat dat mij 
ziet, zal mij de kracht geven die ik nodig 
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heb om Uw Kruis te dragen. Dit is alles wat 
ik nodig heb. Ik verdien niet dat de Koning 
der koningen vanuit de Hemel zo liefdevol 
op mij neerziet. 
 
Vassula, laat Mij niet van gedachten 
veranderen wat betreft de oprechtheid 
van je hart1 om de taak te vervullen die 
Ik je zo welwillend heb aangeboden, 
jouw geest zou verenigd moeten zijn met 
Mijn Geest, jouw hart met Mijn Hart en 
in deze volmaakte vereniging zul je in 
staat zijn Mijn Echo te zijn; moed, 
dochter! je Beminde komt spoedig om 
een eind te maken aan het treuren en 
klagen van deze aarde; luister, dochter, 
heb Ik je iets onthouden? 
 

Nee, Heer, U hebt slechts het 
tegenovergestelde gedaan:  
U hebt mijn mond gevuld met Hemels 
Manna, 
U hebt mijn ziel gevoed, 
U hebt grote dingen aan mij gedaan. 

 
ja! Ik heb je een volle tafel aangeboden; 
Ik heb je Mijn Huis aangeboden, Mijn 
Hart en Mijzelf; Ik heb je aangeboden 
met Mij te leven, in Mijn Licht; Ik heb je 
uit de Palm van Mijn Hand Mijn Hemels 
Manna aangeboden; Ik heb je, terwijl je 
deze woestijn doorkruiste, een deel van 
Mijn Mantel aangeboden; om je in leven 
te houden heb Ik je aangeboden Mijn 
Lichaam te eten en Mijn Bloed te 
drinken;  
 Ik heb je stappen eraan gewend in 
Mijn Stappen te wandelen; Ik heb in jou 
Mijn gunsten en de Rijkdommen van 
Mijn Heilig Hart gevestigd; Ik heb 
legioenen duivels tegengehouden die 
klaar stonden om je in stukken te 
scheuren; als een Strijder heb Ik 
gevochten en je zaak verdedigd 

 
1 Dit was een berisping van Jezus.  

tegenover de Bedrieger; Ik heb over jou 
en je huisgezin Mijn zegeningen 
uitgestort; Ik heb je huis2 uit puin en 
dood weer opgericht; Ik heb zo liefdevol 
je lippen op Mijn Wonden gedrukt en 
Mijn Beker met je gedeeld; en zoals een 
Bruidegom Zijn huwelijksbed aanbiedt, 
zo heb Ik jou Mijn Kruis aangeboden, 
Mijn Doornenkroon en Mijn Nagelen om 
je te heiligen; wat zou Ik meer hebben 
kunnen doen dat Ik niet gedaan heb? … 
 Vassiliki,3 geef niet toe aan de 
neigingen van je natuur, opdat jij je 
vruchten niet verliest en achterblijft als 
een verdorde boom; Ik heb je het hof 
gemaakt Vassiliki, met heel Mijn Ziel, en 
met heel Mijn Ziel ben Ik van plan je 
voor altijd als de Mijne te bewaren, toch 
zal Ik vanaf nu veel meer van je vragen 
dan voorheen; als je niet standhoudt 
overeenkomstig de verlangens van Mijn 
Heilig Hart, zul je dubbel worden 
geconfronteerd met je kruisen; bedenk, 
je bent Mij je leven schuldig en ook je 
redding; houd je afstand van de wereld 
die alles heeft behalve Mij;  
 moge de Sterkte die je van Mij ont-
vangt je mond openen en Mijn 
wonderen verkondigen, moge elk ras in 
de wereld Mijn Boodschap horen; Ik zal 
overal en in elk land zaaien, Ik zal jullie 
woestijnen ontginnen en het geluid van 
Mijn Voetstappen zal worden gehoord 
door alle bewoners van de aarde tot aan 
de uiteinden van de wereld;  
 dochter, behandel Mij teder en Ik zal 
jouw ziel verrukkingen en vertroostingen 
aanbieden om je dorst te lessen; sta zo 
nu en dan 's nachts op om Mij te prijzen 
en te danken voor de gunsten en 
zegeningen die Ik zo overvloedig over je 
heb uitgestort;  

 
2 Dit is: “herstelde je ziel”. 
3 Jezus sprak ernstig mijn officiële doopnaam uit. 
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 je bent Mij dierbaar, kijk rechts van 
Mij en zie wie er bij Mij is … ja, je 
voorspreekster en je Moeder, die je 
beschermt tegen gevaren en 
bedreigingen; zoals een licht dat straalt 
op de heilige luchter1; Zij toont je de 
Weg naar Mij; 
 
 

28 juli 1992 
 
(Op weg naar Rhodos – Griekenland.)  
 

Heer,  
versterk Uw stad2 tegen belegering, 
versterk Uw heiligdom,  
daar ik een volk tegemoet moet treden  
dat tot de zieners zegt: “zie geen 
visioenen”  
tot de profeten: “profeteer ons niet de 
waarheid” 
en tot Uw uitverkoren zielen: “jullie zijn 
verdoemd”. 
Hebben zij niet gelezen,  
“elk koninkrijk dat in zichzelf verdeeld is 
vervalt tot een woestijn; 
en geen stad, geen huisgezin  
in zichzelf verdeeld houdt stand;”3 
en als het door Satan is dat duizenden 
bekeerd zijn 
door Uw Boodschap 'Waar Leven in 
God', 
een Boodschap die door Uw Geest 
gegeven is, 
een Boodschap die door Uw Mond 
gezalfd is, 
door wie worden dan hun heilige 
priesters bekeerd? 

 
en daarom vertel Ik je telkens weer dat 
aan de mensen elke zonde en 
godslastering zal worden vergeven, maar 
godslastering tegen Mijn Geest zal niet 
worden vergeven; iedereen die spreekt 

 
1 Sir. 26: 17. 
2 Dat betekent: versterk mijn ziel. 
3 Matt. 12: 25. 

tegen Mijn Heilige Geest, hij zal niet 
vergeven worden, noch in deze wereld 
noch in de komende4 en jij, laat je hart 
niet verontrust worden, Ik ben met je; 
kom, Mijn Vassula, Ik en jij, jij en Ik, 
samen, zie je?  
 heb Mijn Vrede; wij, ons? kom; 
 

   
 

 
2 augustus 1992 

 
(Rhodos, Griekenland) 
 

Gezegend zij de Heer, mijn Rots, 
die mij opvoedt als Zijn persoonlijke 

leerlinge. 
 
Vassula, bemin Mij en verkondig Mijn 
Liefde; dit is je Heer die spreekt, Degene 
die jij zegt te beminnen;  
 Ik zegen je, Mijn kind; 
 

   
 

 
6 augustus 1992 

 
(Rhodos, Griekenland)  
 
(Er is mij gevraagd te getuigen op de T.V.) 
 
Mijn vriendin, Mijn kleine vriendin, 
aarzel niet; maak Mijn Boodschap 
bekend en wees vol vertrouwen; Ik Ben 
met je; zoek de Rijkdommen van Mijn 
Heilig Hart en verspreid Mijn geur; Mijn 
Hart is een Afgrond van Liefde, heb Mijn 
Vrede en ontvang Mijn Geest; eer Mij en 
verheerlijk Mij;  
 

   
 

 
4 Matt. 12: 31-32. 
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9 augustus 1992 
 
(Rhodos, Griekenland) 
 
(Een regen van vervolgingen nadat ik op 
de T.V. had gesproken, laster en obstakels. 
Er waren veel bekeringen en 
boetedoeningen tijdens het programma. 
Maar toen werd er een vuurtje 
aangestoken door een monnik die de 
boodschap van de Heer bestrijdt). 
 
Vassula, Mijn Oproep heeft veel dode 
harten gewekt;  
 Ik zal spreken omwille van al degenen 
die rondom je staan: blijf meer dan ooit 
in Mij en vrees niet; Ik heb je zoveel 
geschreven over Mijn Liefde; al wie Mij 
trouw blijft zal niet ontworteld worden 
door de stormen, maar hij die zich door 
de wereld laat overwinnen zal Mijn Hart 
verliezen; de Geest heeft deze 
Boodschappen gezalfd, de Geest is 
Waarheid, daarom, niemand zal in staat 
zijn de Waarheid te blokkeren; Ik heb 
een pad voor je geëffend, bid dus dat je 
Mijn Boodschap zo duidelijk mag 
verkondigen als je zou moeten;  
 neem Mijn Hand en wandel met Mij; 
dierbaarste ziel, Ik Ben is je Heilige 
Metgezel; alles wat Ik nu heb te zeggen 
is: moed, wees gezegend en wees 
verenigd; bid in je beproevingen; alle 
heiligen zijn met je; wij, ons? kom; 
 

   
 
(Later)  
 

O Heer! Hoor mijn gebed, 
luister naar mijn smeken om hulp, 
blijf niet doof voor mijn smeken.1 

 

 
1 Ps. 39: 13. 

geloof, Mijn kind, geloof in Mij en 
vertrouw Mij; je moet nooit bedroefd 
zijn als je vervolgd wordt; hoelang zal 
het nog duren voor je Mij begrijpt? kijk, 
Ik Ben leidt je en Ik sta erom bekend dat 
Ik koningen en hele koninkrijken ten val 
heb gebracht als die een obstakel werden 
voor Mijn doorgang; Ik heb de kleinen 
verheven en de hoogmoedigen 
overweldigd; kom, berisp de trotsen niet, 
bid voor hen;  
 

   
 

 
10 augustus 1992 

 
(De tegenwerking in Rhodos) 
 
O Heer, waarom is er zoveel koppigheid? O 
Heer, ik begin te leren dat grote namen 
geen wijsheid betekenen; er was een tijd 
waarin ik veel verwachtte van hun mond 
als ze de woorden verkondigden: 
EENHEID en VERZOENING, maar ik zie 
zelfs niet het eerste begin daarvan … 
 
vrede zij met je; de klank van je 
bitterheid is Mij niet ontgaan; heb Ik 
ooit gezegd dat Ik je zal verlaten? 
 
Nee, Heer. 
 
waarom ben je dan bezorgd? Ik heb je 
voor deze zending geschapen;  
 kom, kijk Mij aan; je zult bij Mij altijd 
goed te eten hebben en je tafel zal altijd 
welvoorzien zijn als je met Mij bent; 
schepsel! Ik zal je leiden op de weg die je 
moet gaan; trek je terug in Mijn Hart als 
je rust nodig hebt; verlies je moed niet; 
de Wijsheid zal je onderrichten; wijd je 
tijd aan Mij en Ik zal je gebruiken voor 
Mijn plannen; Ik zal je mond gebruiken 
om zo scherp te zijn als een 
tweesnijdend zwaard als je Mijn 
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Woorden verkondigt; Ik ben van plan de 
onwetende een gezond oordeel bij te 
brengen; als je Mij toestaat je te 
gebruiken zal Ik Mijn Plan uitvoeren; 
totdat alles is vervuld en uitgevoerd, zal 
Mijn vurig verlangen naar Eenheid en 
verzoening onder jullie niet 
verminderen; Ik heb door jou op papier 
gezet hoe Ik verlang dat jullie je vereni-
gen; vanaf het eerste begin heb Ik 
duidelijk gesproken;  
 Vassula, Mijn kind, heb je niet 
gelezen, dat zelfs een kleine hoeveelheid 
gist voldoende is om het helle deeg te 
doordringen? oordeel daarom niet 
voorbarig; 
 
 

20 augustus 1992 
 

(Rhodos, Griekenland) 
 
dierbaar en trouw kind, terwijl jij zwak 
bent ben Ik Koning; Ik stuur je nu terug 
naar de jouwen om hen te herinneren 
aan Mijn geboden; sommigen van jullie 
zijn zwak en lauw geworden, want jullie 
hebben Mijn woorden ontvangen zonder 
vertrouwen wanneer jullie in Mijn Naam 
samenkomen;  
 wee hen die Mijn Bloed verkopen om 
hun naam te eren! wee hen die nu 
voldaan zijn en hun leven leiden volgens 
hun natuurlijke neigingen en Mijn Geest 
negeren! wee hen die een obstakel 
worden wanneer Ikzelf de deur heb 
opengegooid om Mijn Boodschap te 
verkondigen; wee hen die geloven wijs te 
handelen met de wereld, zij zijn 
dienaren van de wereld, niet van Mij; ze 
zijn slaven van de wereld en gehuwd met 
schijnheiligheid, corruptie en met alles 
wat Mijn Hart verafschuwt;  
 jullie zeggen dat jullie onrecht lijden 
omwille van Mijn Naam, verheug je! 

want Mijn Dag zal spoedig met vuur over 
jullie allen aanbreken; verheug je en 
wees blij als mensen jullie beschuldigen 
en openlijk te schande maken, jullie als 
een schandelijk schouwspel voorstellen 
omwille van Mij en Mijn Boodschap; des 
te groter zal jullie loon in de hemel zijn 
omdat jullie met liefde de beledigingen 
van de wereld hebben verduurd;  
 bid dat de ketenen die jullie nog aan 
de wereld binden door Mij losgemaakt 
mogen worden; bid voor hen die hun 
rechterhand niet van hun linkerhand 
kunnen onderscheiden; niemand is Mijn 
Oproep waardig, dus berisp de trotse 
niet; genade rust nu op jullie en 
Barmhartigheid omhult jullie; met heel 
Zijn Hart, heeft jullie Koning Zijn Hart 
aan jullie aangeboden, maar Ik heb 
gemerkt dat niet iedereen zijn hart 
geheel aan Mij heeft aangeboden, niet 
iedereen is bereid Mijn Geboden te 
gehoorzamen; nee, niet iedereen heeft 
ingestemd met de verlangens van Mijn 
Hart, maar heeft in plaats daarvan 
geluisterd naar zijn eigen stem, die zijn 
eigen wet is vanwege zijn zwakke geloof; 
tot dezen zeg Ik: bid opdat je niet bij Mij 
in ongenade valt, bid dat je Mijn Wil zult 
doen; laat Mijn woorden nu verspreid 
worden en wees geen slaaf van jullie 
menselijk denken; 
 Ik heb nog drie vragen te stellen: 
 waarom hebben jullie Mijn Stem 
verzwakt? 
 wat hebben jullie gedaan met de 
Boodschappen die Ik heb uitgekozen om 
te worden gelezen? 
 waar is de man heengegaan die eens 
zo vurig verlangde Mij te behagen? 
 
Vader! Vergeef hun, want ze weten niet 
wat ze doen! … 
 



Notitieboek  Waar Leven in God 60 
__________________________________________________________ 
 
Mijn kind, profeteer! laat je mond met 
Mijn woorden als een zwaard zijn … dien 
Mij, de Liefde is dichtbij je; 
 
Heer, wat gebeurt er als ze Uw Wil niet 
doen? 
 
dan zal Ik Mijn Hart, Mijn gunsten en 
Mijn genaden terugtrekken, maar Mijn 
Kruis zal blijven; 
 
(Deze boodschap werd gegeven voor hen 
die obstakels hebben geplaatst voor de 
doorgang die onze Heer had geopend. 
Bekoringen, vrees en twijfels leidden 
bepaalde mensen ertoe niet te vertrouwen 
en te rekenen op het plan dat God voor 
Rhodos had voorbereid. Jezus waar-
schuwde hen.) 
 
 

22 augustus 1992 
 
(Voor de groep van Rhodos)  
 
Heer? 
 
Ik Ben; alles wat Ik van jullie vraag is 
vrede;  
 waar meningsverschil is, breng daar 
vrede en liefde; waar verwarring is, 
vraag om Mijn Licht; vraag! vraag en Ik 
zal geven! respecteer elkaar en laat niet 
toe dat jullie harten zich verharden; geef 
Satan geen houvast; wees kalm en offer 
Mij jullie gebeden; hoeveel gebeden hoor 
Ik? bid en vast opdat de boze jullie 
verlaat;  
 bid meer; blijf in Mij; vertrouw als 
kinderen op Mij; bid, bid met jullie hart; 
 Mijn Wegen zijn niet jullie wegen, 
geef dus niet toe aan jullie eigen mening; 
weinig weten jullie over hoe Ik te werk 
ga; zaai overal en waar je kunt; Ik ken 
jullie capaciteit en Ik weet waar Ik jullie 
heenzend; gezegend zijn jullie die 

belasterd en bespot worden omwille van 
Mij, Ik zeg jullie, jullie zullen niet 
onverhoord blijven als jullie Mijn Naam 
uitroepen; vrede, bid en steun op Mij;  
 ecclesia zal herleven!  
 

   
 

 
23 augustus 1992 

 
(Zeer vroeg die morgen hoorde ik Jezus 
tegen mij zeggen, nadat ik tot Hem had 
gebeden: 
 
“Ik ben blij dat je zo vroeg in de morgen 
tijd neemt om tot Mij te spreken; zeg 
hun1 dat Mijn Hart een Afgrond van 
Liefde is; zeg hun dat ze Mij niet langer 
op de proef zouden moeten stellen.” 
 
 En dat ze 1 Kor. 14: 26-32 zouden moeten 
lezen.) 
 
(Later:) 
 
O Heer Jezus Christus, aan Uw 
Allerheiligst Hart vertrouw ik deze intentie 
toe: 
 

 Help ons en wees onze Herder, 
 geef ons Uw Vrede, 

Zoon van de Eeuwige Vader, verneder ons, 
 opdat Uw Ogen, Koning van de Hemelen, 
 van boven op ons mogen neerzien, 
 O Beminde Zoon van onze Vader, 
 laat niet toe dat er hele menigten 

worden vermorzeld, 
 mensen sterven door verwording, 

 verhaast Uw Werk, O Heilige van de 
Vader, 

 en moge Uw Terugkeer worden 
bespoedigd. 

 
U die de Vreugde van de Vader bent, 

 
1 De groep van Rhodos. 
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sta de wereld niet langer toe 
de Glorierijke Tegenwoordigheid van Uw 

Heilige Geest te tarten. 
 Mijn ogen zijn op U gericht, O Heer, 
 en mijn hart neemt zijn toevlucht in 

Uw Heilig Hart 
 om Vrede en Liefde te verkrijgen, 

 laat mij niet weerloos achter! 
 Amen. 

 
Ik heb je onverschrokken gemaakt 
tegenover de mensen; dat heb Ik gedaan; 
op Mijn Dag zal Ik een antwoord hebben 
voor hen die Mij nu beschimpen; en wat 
jou betreft, Mijn dochter, Ik vind Mijn 
verrukking in jouw nietigheid; 
 

De Zoon van je Vader 
 
zegt je: Ik zal doorgaan Mijn 
Boodschappen te verspreiden, zij die Mij 
weerstaan zullen tegen de Hoeksteen 
botsen en verpletterd worden; 
 

de Vreugde van de Vader 
 
zegt je: Ik verricht een groot Werk dat 
niemand kan tegenhouden, en wat 
betreft degenen die bittere 
beschuldigingen tegen je geuit hebben, 
zeg Ik je: hun handen zullen neerhangen 
en hun plannen zullen niet uitkomen; 
Mijn Hart is verteerd door verlangen 
naar je liefde, generatie, en staat in vlam 
als een brandende Oven; Ik bemin jullie 
allen met heel Mijn Hart, met heel Mijn 
Hart bemin Ik jullie! zie, Ik zal Mijn 
Liefde over jullie allen uitstorten om 
jullie ellende te tooien; 
 
Heer, hoe komt het dat de wereld zo 
verdorven is? 
 

heb je niet gelezen: waar geen leiding is 
komt een volk ten val;1 de mond van de 
perverse brengt geen wijsheid voort, en 
toch, wie vervormt zal worden 
ontmaskerd; niets blijft verborgen voor 
Mijn Ogen; maar in deze dagen van 
Barmhartigheid is Mijn Hand nog altijd 
uitgestrekt naar iedereen die om berouw 
zal schreeuwen, ze zullen worden gered;  
 Liefde is dichtbij je, Mijn kleine, 
trouwe vriendin; de Amen zegent je, 
kom en aanbid Mij; Ik Ben; 
 
 

26 augustus 1992 
 
Griekenland - Eiland Simi-Panormiti. 
  
(Panormiti is Sint Michaël.) 
 
Ik was vier dagen op een klein eiland, 
Panormiti. Er zijn daar maar heel weinig 
huizen en een alles dominerend Klooster 
met Kerk van Sint Michaël. Zijn icoon is 
levensgroot en helemaal overdekt met 
zilver. Het is een wonderdadige icoon. Ik 
voelde mij daarheen geroepen, dus ging ik 
er bidden en Sint Michaël vragen om zijn 
voorspraak.  
 Voordat ik die ochtend om 8.00 uur 
vertrok naar Panormiti kwam Jezus bij mij 
in een droomvisioen. Hij stond mij niet toe 
Hem aan te kijken. Hij wilde alleen dat ik 
Hem voelde. Hij stond aan mijn 
rechterzijde en juist op dat ogenblik legde 
Hij Zijn linkerarm rond mijn schouder. 
Onmiddellijk voelde ik Gods warme 
troostende bescherming. Mijn ziel 
verheugde zich! Hij stond mij toe Zijn 
linkerhand aan te raken die mij vasthield. 
Ik voelde elk van Zijn Vingers. Toen stond 
Hij mij toe met mijn linkerhand Zijn Hart, 
Zijn Baard en toen een gedeelte van Zijn 
Heilig Gelaat aan te raken; elke seconde 
van dat moment dompelde mijn ziel in een 
onbeschrijflijke vertroosting, vrede, 

 
1 Spreuken 11: 14. 
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vreugde en geruststelling. Hij hoefde niets 
te zeggen. Zijn Aanwezigheid zo dicht bij 
mij vertelde mij alles. IK BEN is met mij. 
 
(Later op die dag.) 
 
Ik geef je Mijn Vrede;  
 wees geduldig zoals Ik geduldig ben; 
de Vader bemint je en heeft je deze 
zending toevertrouwd; denk niet dat Ik 
Mij niet bewust ben van de zwaarte 
daarvan; Ik ben je Bruidegom die je zal 
voorzien,1 je troosten en je trouw zal 
blijven; je bent het schrijfblok van de 
Vader en op dit schrijfblok zal de 
Liefdeshymne van de Vader en van Mij 
worden geschreven; denk niet dat de 
Allerhoogste geen manier kan vinden om 
Zijn Plan onder jouw volk2 te 
verwezenlijken; Hij zal met Vuur naar 
Zijn Wijngaard terugkeren en Zijn 
huurlingen vernietigen aan wie Zijn 
Wijngaard vrijelijk gegeven was en Hij 
zal hem aan anderen geven omdat ze 
hem niet hebben onderhouden maar er 
een woestenij van hebben gemaakt; Ik 
heb door de jaren heen geprobeerd ze te 
waarschuwen door hun Mijn dienaren te 
zenden, maar ze hebben ze allemaal3 
gedood; vandaag zeg Ik je naar 
waarheid: “de steen die de bouwlieden 
hebben verworpen bleek de hoeksteen4 
te zijn;” vandaag is Mijn Heilige Geest 
van Genade de hoeksteen, en ieder die 

 
1 Jezus herinnerde mij aan het visioen; Zijn 
Aanwezigheid. 
2 De Grieks-Orthodoxen te ontmoeten en over 
eenheid met hen te praten was deze zomer alsof de 
EENHEID nooit zal komen. Ik voelde mij 
ontmoedigd. God maakte van mij de tussenschakel 
om iedereen samen te brengen. Het is niet 
gemakkelijk. 
3 Hier begreep ik dat God uitgekozen zielen tot hen 
(de Griekse priesters, monniken) heeft gezonden met 
boodschappen, maar hun ongeloof heeft de Geest 
‘gedood’. 
4 Ps. 118: 22. 

die steen verwerpt zal worden 
vermorzeld; ieder op wie hij valt zal 
worden verpletterd;  
 Ik heb jullie allen een krachtige 
waarschuwing gegeven; stel Mij niet 
langer op de proef; en jij, dochter, wees 
niet verrast over de weerzin van je volk; 
geen profeet is ooit in zijn eigen land 
aanvaard; als dat wel zo zou zijn dan 
zouden ze vandaag niet je vijanden zijn 
geworden eenvoudig door hen trouw te 
zijn geweest;  
kom, Ik zegen jou en je metgezellen; 
 

   
 

 
27 augustus 1992 

 
Vassula, luister naar Mijn Aartsengel die 
je bent komen bezoeken: 
 
“kind van God, vrees niet, blijf 
standvastig als ze je vervolgen; je bent 
niet alleen; geef al je problemen aan je 
Ware Herder en Hij zal je gidsen en 
leiden; en de Hand van de Almachtige 
rust op je;  
 “luister wanneer Hij spreekt want Hij 
heeft grote plannen met jou; Hij is de 
levende God en er is niemand boven 
Hem; Ik zal iedereen helpen die de Boze 
wil overwinnen; en in de Vader, door de 
Vader, zal ik het werk van de duivel 
ongedaan maken; laat ieder die wil 
roemen, roemen op de Heer! geprezen 
zij de Heer; blijf in Zijn Hart en 
onthoud, Hij heeft werkelijk tot je 
gesproken; Gods Aartsengel Michaël; 
 
 

7 september 1992 
 

Trouw is het wezen van Uw woord, 
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en Uw woord is de rechtschapenheid 
zelf. 
Ons leven is in Uw Handen, 
en toch is onze vrijheid van ons. 
Ze is Uw Geschenk aan ons. 
Maar wat hebben wij met onze vrijheid 
gedaan? 
We hebben haar gebruikt om onszelf 
te verstrikken en we hebben van haar 
een vernietigend wapen gemaakt voor 
onze ziel. 
We hebben Uw Heilige Geest nodig om 
tussenbeide te komen, 
 die altijd stromende Bron van 
Rivierwater 
laat die nu over ons stromen. 

 
ach Vassula … de paden van deze 
generatie zullen tenslotte worden 
rechtgemaakt en aan de mensen zal 
getrouwheid en rechtschapenheid worden 
geleerd; wacht maar af en je zult zien … 
zolang je leeft en er adem in je lichaam is, 
zal Ik je hoeden; Ik zal je blijven 
onderrichten in de volheid van Mijn 
Wijsheid; Ik zal je voor struikelen 
behoeden; Ik, de Allerhoogste, heb je 
begunstigd, wees gelukkig, ziel, wees 
gelukkig! luister nu en begrijp: er is geen 
vergif erger voor de ziel dan het vergif van 
de laster tegen Mijn Heilige Geest; ieder 
die lastert tegen Mijn Heilige Geest zal 
niet worden vergeven; wees dus 
waakzaam dat jullie niet tegen Mijn 
Heilige Geest lasteren;  
 daarom zegt Mijn Wijsheid tegen 
jullie; pas op niet afvallig te worden en 
verwerp Mijn Heilige Geest van 
Waarheid niet die in deze dagen tot jullie 
neerdaalt om jullie uit je lethargie te 
wekken; in Mijn dagen op aarde hebben 
ze Mij zonder reden gehaat en toch heb 
Ik op het Kruis de Hemelse Vader 
gevraagd ze te vergeven; indien de 
wereld vandaag Mijn Heilige Geest van 
Genade verwerpt en Hem bespot door 

Hem slecht of dwaas te noemen, zullen 
ze zonder berouw zijn als Mijn Dag 
komt, jullie, die eens een deel van Mijn 
Heilige Geest hebben ontvangen zouden 
in Ongenade vallen, en jullie zullen geen 
tweede maal hernieuwd worden, hoe 
zouden jullie ook, daar jullie niet in staat 
zouden zijn van harte berouw te hebben 
en Ik zal komen en jullie nog steeds 
zonder berouw aantreffen, met jullie 
hart zo hard als steen, dor en zonder 
vrucht? …1 
 

Ik zal jullie moeten afsnijden en jullie 
wegwerpen 

om te worden verbrand; 
 
daarom, in alle waarheid zeg Ik jullie, 
open jullie hart en begrijp hoe Mijn 
Heilige Geest overal waait waar Hij wil 
en vrijelijk ademt in Mijn afgezanten; 
herken hen aan hun vruchten en wees 
geen slaaf van jullie mening;  
 iedere ziel zou moeten weten hoe spot, 
jaloezie, kleingeestige kritiek, oordeel en 
laster zich verzetten tegen de Heilige 
Geest van Waarheid; jullie zouden 
waakzaam moeten zijn en moeten 
bidden om niet op de proef te worden 
gesteld; Ik zeg vandaag dit tegen jullie: 
als jullie lippen oorzaak van zonde voor 
je zijn, vast dan met je lippen,2 liever dan 
dat je lippen de oorzaak zijn van je 
veroordeling en dat je ziel in 
doodsangst3 brandt; je moet je naaste 
beminnen als jezelf; nu zullen jullie 
zeggen: maar U hebt ons dit gebod al 
gegeven; ja, dat heb Ik, maar hebben 
jullie het opgevolgd? bid en vraag om 
Mijn Heilige Geest, dat Hij komt en op 
jullie rust!  

 
1 Hier stopte Jezus plotseling en zei toen zeer ernstig 
de volgende woorden. 
2 Jezus bedoelt een gelofte tot zwijgen te doen. 
3 Jezus bedoelt in het vagevuur. 



Notitieboek  Waar Leven in God 64 
__________________________________________________________ 
 
 Vassula, laat Mijn Heilige Naam altijd 
op je lippen en in je hart zijn; Ik ben je 
Opvoeder en je geniet Mijn gunst; troost 
Mij en laat je hart Mijn hemel zijn; besef 
wie Ik ben; bid met vreugde en Ik zal je 
gunst zoeken; prijs Mij en Ik zal je 
omhullen met Mijn onvergankelijk 
Licht; zegen Mij en stel Mijn Hart 
tevreden en Ikzelf zal tot je komen en je 
over Mijn drempel Mijn Huis 
binnendragen; ja, net als een Bruidegom 
die zijn bruid over de drempel draagt, zal 
ook Ik tactvol en met grote tederheid en 
liefde komen, en je dragen om je Mijn 
Troon van Hemelse Heerlijkheid te laten 
zien;  
 Ik heb je van boven Mijn Heilige 
Geest gezonden om op je te rusten en je 
iets te leren waarvan je nog nooit van 
gehoord hebt, om jou en miljoenen 
anderen te redden; blijf dichtbij Mij, 
Mijn zoete leerlinge, onze reis is nog niet 
voltooid; we moeten nog een heel eind 
gaan om aan de rest van Mijn kinderen 
de kennis van heilige dingen te leren;  
 Ik zal je naar veel volkeren zenden om 
Mijn Heilige Naam te eren en op jou zal 
Mijn Kennis geschreven staan; Ik zal je 
laten spreken zoals Ik zou willen dat je 
spreekt; laat nu je hart zich verheugen 
en koester wat Ik je heb gezegd, stel Mij 
nooit teleur; bemin Mij en neem Mij in 
je op;  
 Ik ben Liefde; 
 

   
 

 
9 september 1992 

 
(Onze Heilige Moeder.) 
 
vrede zij met je;  
 vertel aan mijn kinderen in Rusland 
dat Ikzelf hen geestelijk zal opleiden; Ik 

ben hun Moeder; Ik ben de Vrouw van 
de Apocalyps; Rusland, mijn dochter, 
wees geduldig, de geur van de dood zal 
zich niet langer verspreiden, je lijden 
komt nu inderdaad spoedig tot een 
einde, want de Heer zal in Zijn 
Barmhartigheid het doodskleed, 
wegnemen dat je zovele jaren heeft 
omhuld; je ogen, Rusland, mijn dochter, 
zullen weldra je Koning zien, je Redder 
in al Zijn Glorie, die bekend is onder de 
Namen: Trouw en Waarachtig; je Koning 
is op Zijn weg terug; Rusland, luister 
naar Hem: 
 
(Onze Heer spreekt nu.) 
 
zij die ver weg zijn zullen met berouw 
komen; ze zullen Mijn Kerk herbouwen 
en Ik, van Mijn kant, zal ieder hart 
zalven; en zoals iemand ontwaakte uit 
zijn slaap, zo zal Rusland ontwaken, 
trillend van ongeduld om door Mij te 
worden verteerd; Ik zal je bevrijden en je 
aan het hoofd stellen van vele volkeren;1 
vreemdelingen zullen verlegen zijn bij 
het zien van je schoonheid; je 
rechterhand zal in Mijn Hand zijn; Ik zal 
je hoog boven iedereen verheffen en Ik 
zal Mijn welbehagen in je hebben; je 
Schepper zal verrukt zijn en met grote 
vreugde je schoonheid tonen aan Zijn 
volk2 aan Zijn engelen en aan al Zijn 
heiligen; en de hemelen zullen openlijk 
hun vreugde betuigen; het hemelgewelf 
zal Mijn Heerlijkheid verkondigen aan 
de vier hoeken van de aarde; 
 Rusland … je was dood, en Ik had Mij 
in jute gekleed om Mijn verdriet te uiten 
en zoals een vader die rouwt om zijn 
kind, zo liep Ik terneergeslagen en 
treurend rond; nu heb Ik je onder vele 

 
1 Ik denk geestelijk. 
2 Jezus klonk blij en Zijn Gelaat zag er gelukkig uit. Hij 
leek op een vader die zijn kind de lucht in tilt. 
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volkeren uitgekozen om Mijn 
Heerlijkheid door jou te openbaren;  
 spoedig zal jullie Heilige Moeder de 
troon van Satan tegen de grond werpen 
en de kop van het Serpent verpletteren; 
verlies van kinderen en weduwschap 
zullen onmiddellijk ophouden; de draak 
zal aan zijn lot worden overgeleverd en 
de wereld zal een periode van vrede 
hebben; de Moeder van de hele 
mensheid zal tenslotte overwinnen en Ik, 
de Heer jullie God, zal in elk volk, in elk 
hart en in elk ras1 triomferen;  
 

 
 
 
(Later:) 
 
Mijn dochter, de wereld beledigt Mij 
dagelijks, door gebrek aan eerbied 
tegenover Mijn Heiligheid; zij misbruiken 
de vrijheid die Ik hun gegeven heb door 
zichzelf te vernietigen; deze generatie is 
een afzichtelijke schandvlek geworden in 
Mijn Ogen; ze vergelden kwaad met 
kwaad, daarom zal Ik deze generatie niet 
sparen; nee, niemand kan zeggen dat Ik 
ze niet gewaarschuwd heb, niemand kan 
zeggen dat Ik niet geduldig ben geweest;  
 de aarde zal spoedig wankelen en met 
een gebulder zal het firmament 
verdwijnen en iedereen in totale 
duisternis achterlaten, en met groot 
geweld zullen de elementen van de 
aarde, de bergen en de eilanden 
vlamvatten en verdwijnen; elk 
grassprietje zal verbranden en je zult 
voor Mij staan, ontwapend, generatie; de 
macht is in jullie mond om Mij aan te 

 
1 Deze laatste passage betekent dat alle volkeren van de 
wereld Jezus zullen erkennen als de Christus - Het 
Lam. Toespeling op Apoc. 6: 15-16. 

roepen en berouw te hebben; maar jullie 
geven er de voorkeur aan thuisloos te 
zijn en te dwalen in zonde, te leven in de 
woestijn, 
 
Heer, ik voel dat Uw Heilig Hart zo 
bedroefd is. U zult mij wel zeggen dat ik in 
plaats daarvan medelijden moet hebben 
met mijn broeders en zusters. Dat heb ik, 
maar ik voel mij ook verdrietig vanwege 
Uw droefheid, want Uw Hart is 
verscheurd. Met Uw Genade, mijn Heer, 
kunt U iedereen acceptabel laten worden in 
Uw Ogen. U kunt ons bereid maken Uw Wil 
te doen. Aan mij, die zoals U zegt, de minste 
der minsten is, werd deze zending 
toevertrouwd met Uw Genade, waarom 
niet aan anderen? Ik heb een gratis 
geschenk ontvangen, Uw Genade, waarom 
kunnen ook anderen dat niet ontvangen? 
 
je bent stoutmoedig, Vassula, om Mijn 
Wijsheid2 te ondervragen; 
 
Misschien ben ik stoutmoedig, maar dat 
komt omdat ik weet hoe Uw Hart voelt. Het 
doet U ook geen plezier ons te straffen en 
ons te vernederen. 
 
alles wat van de aarde komt keert naar 
de aarde terug;3 de zonden van jouw 
generatie hebben de hele Eeuwigheid 
doorboord, ze hebben Mijn Hart 
doorboord; bid en wees een voorspraak, 
Mijn Vassula, opdat er nog tijd zal zijn 
om zoveel mensen als Ik kan te tekenen 
met Mijn Zegel vóór Mijn Dag, want de 
goeden en de slechten zullen in die 
dagen lijden; 
 

 
10 september 1992 

 

 
2 Jezus sprak deze woorden majesteitelijk uit. 
3 Ik begreep dat we onszelf vernietigen door onze ge-
loofsafval. 
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Heer, mijn God! 
 
Ik Ben; 
 kleintje, Ik ben de Auteur van de 
Boodschappen: 'Waar Leven in God'; ze 
zijn Mijn geschenk aan jullie allen; ze 
zijn er om jullie Mijn Hart te laten 
begrijpen en hoe Ik jullie altijd en overal 
bijsta; 
 
 

11 september 1992 
 
vrede zij met je;  
 dochter, wat Ik vandaag van jou zal 
vragen is het volgende: 
 - ontzeg jezelf langduriger voedsel; 
 - rust als je moet rusten en bewaar je 
rozenkrans niet voor middernacht! 
 - ga vaker biechten; zeg niet ja om het 
dan niet te doen; het is beter te zeggen; 
“ik zal proberen U te behagen Heer”! 
 je Koning is Zich bewust van je 
capaciteit, van de diepte van je 
armzaligheid en je verbazende zwakheid; 
leerlinge, je Leraar zal je Zijn Licht niet 
onthouden, Hij zal je genoeg Licht geven 
om te groeien en de voetstappen van je 
Leraar te volgen en wat de Leraar te 
wachten stond zal ook de leerling 
wachten; heb Ik niet gezegd, "de leerling 
is niet meer dan de leraar noch de slaaf 
meer dan zijn meester; het is voor de 
leerling voldoende dat hij kan groeien 
om te zijn zoals zijn leraar en voor de 
slaaf als zijn meester; als ze de meester 
van het huis Beëlzebub hebben 
genoemd, wat zullen ze dan niet van zijn 
huisgenoten zeggen?"1; als Mijn eigen 
verwanten geloofden dat Ik niet meer bij 
Mijn verstand was2, wat zou jij dan niet 
horen van hen die slechts je vrienden 

 
1 Matt. 10: 24-25. 
2 Marc. 3: 21. 

zijn? kom, omhels Mijn Kruis en leer van 
je Meester;  
 Mijn Ziel verheugt Zich telkens 
wanneer Ik je hoor bidden; 
 
 

14 september 1992 
 
Jezus? 
 
Ik ben; kleintje, je weet amper hoeveel Ik 
voor je gebeden heb tot de Vader, om niet 
te spreken van je Heilige Moeder!  
 Mijn Ogen vergieten dagelijks Tranen 
vanwege de misdaden van deze wereld ... 
Mijn Ogen zijn vermoeid door het zoeken 
naar edelmoedige zielen; Mijn Hart is 
verontrust en Mijn Hele Wezen siddert zo 
van pijn dat Ik niet wil neerkijken op de 
zonden van deze generatie, opdat Mijn 
Beker niet overloopt;  
 Ik heb een nieuwe Liefdeshymne3 
gemaakt om voor jullie te zingen en elk 
hart te bereiken vanuit de hemelen, om 
jullie te redden en jullie te herinneren 
aan Mijn Eeuwige Liefde die Ik voor elk 
van jullie heb; Ik heb van boven 
gesproken, niet om Mijn voorschriften 
aan jullie op te leggen, maar om jullie 
een verdrag van Vrede en Liefde voor te 
stellen om jullie allen onder Mijn 
Vleugels te vergaren en te jullie 
verenigen; Ik heb voorgesteld jullie te 
huwen … maar hoeveel van jullie hebben 
begrepen wat Ik steeds had gezegd? 
hebben jullie werkelijk begrepen wat de 
Bruidegom jullie heeft aangeboden? 
verklaar Mij dan eens waarom telkens 
wanneer Ik over verzoening spreek, 
jullie je ogen van Mij afwenden …  
 - Ik was een vreemdeling en jullie 
hebben Mij niet verwelkomd, Ik stond 
voor jullie deur, kloppend, en jullie 

 
3 Deze Boodschappen. 
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hebben Mij niet gehoord; Ik heb de 
Waarheid gesproken, maar jullie tong 
hield niet op gemene leugens over Mij te 
vertellen, Mij te oordelen en te 
veroordelen; Ik ben gekomen om jullie 
een goed begrip bij te brengen en jullie 
te herinneren aan Mijn Kennis, 
Leiderschap en Dienstbaarheid, maar 
jullie hebben Mij bespot en beschimpt; 
Ik heb jullie bezocht met Liefde en 
Tederheid, met een sterk verlangen om 
jullie allen in Mijn Hart te verenigen en 
jullie nogmaals de voorschriften van 
Mijn vroege Kerk te leren, maar jullie 
lieten je eigen voorschriften toe jullie 
geest binnen te dringen en Mij uit jullie 
hart te verdrijven; 
 jullie zullen vragen: "wanneer heb ik 
U al deze dingen aangedaan, Heer?" Ik 
zeg jullie, jullie hebben ze Mij al 
aangedaan; jullie hebben Mij voortijdig 
geoordeeld en jullie lippen toegestaan 
Mij te veroordelen, want wat jullie Mijn 
afgezanten hebben aangedaan hebben 
jullie Mij aangedaan; jullie hebben hun 
naam ontheiligd, denkend Mij daarmee 
een gunst te bewijzen, maar in 
werkelijkheid hebben jullie Mijn Naam 
ontheiligd; hoe kunnen jullie nog 
zeggen: "Uw Woord, mijn Heer, is een 
lamp voor mijn voeten, een Licht op 
mijn pad", als jullie Mijn Woord niet 
aanvaard hebben noch je hebt verzoend 
met je broeder? 
 met grote Liefde en Tederheid zijn 
Onze Twee Harten gedurende deze 
laatste dagen eropuit1 geweest om jullie 
opnieuw te leren dat gebed, liefde en 
nederigheid de SLEUTELS zijn tot jullie 
redding, maar hoeveel van jullie zijn 
werkelijk doorgedrongen tot deze 
Waarheid? jullie hart is de poort 

 
1 Toespeling op Apoc. 11. 

waardoor Ik kan binnenkomen om jullie 
te genezen en op Mijn Weg te leiden;  
 hebben jullie werkelijk Onze Woorden 
in jullie hart verzameld of zijn jullie nog 
steeds uit op oorlog? jullie kunnen je 
niet voor Mij verbergen en evenmin 
kunnen jullie zeggen dat Ik jullie de 
Waarheid heb onthouden; verklaar Mij 
dan jullie verdeeldheid als jullie beweren 
in de Waarheid te zijn … open je ogen, 
Mijn vriend! open je hart, niet je 
verstand! Ik zeg jullie nogmaals:  
 er is geen goed mens meer over, nee, 
werkelijk niet één, er is er niet één die 
begrijpt, daar jullie allen onder de 
heerschappij van de zonde staan, niet 
één die Mij zoekt; allen hebben zich 
afgewend, allen evenzeer bezoedeld en 
toch beweren velen van jullie in het Licht 
te zijn; Ik zeg jullie, zolang jullie 
verdeeld blijven zijn jullie nog in 
duisternis; zolang jullie je verheugen in 
je verdeeldheid, weten jullie nog niet 
waar je heengaat, want het is te donker 
om te zien;  
 Ik ben naar jullie gekomen om jullie 
een kostbaar Geschenk aan te bieden: 
het Geschenk van Mijn Liefde, maar 
Liefde werd weer verkeerd begrepen, 
afgewezen, en een vreemde in jullie hart; 
ondanks al Mijn smeken om jullie te 
verzoenen en te verenigen, gaan jullie 
door met zondigen; hoe kan Ik jullie 
zonden vergeven als jullie herhaaldelijk 
Mijn Woorden verdringen? jullie horen 
Mijn Stem, maar jullie herkennen Hem 
niet langer; tenzij jullie Mij toestaan om 
alles wat in je hart niet van Mij is, uit te 
roeien, zullen jullie nooit zien hoe 
vandaag Mijn Heilige Geest meer dan 
ooit in jullie streeft naar: verzoening en 
eenheid; 
 

 Ik heb jullie laten zien hoe te 
verenigen; 
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eenheid zal in jullie hart zijn; verzoening 
zal in het hart zijn en niet door een 
ondertekend verdrag! hoe kan iemand 
beweren rechtvaardig te zijn wanneer 
jullie landen in oorlog zijn en in brand 
staan! leer dat Mijn Heilig Hart van jullie 
verlangt: 
 

naastenliefde, edelmoedigheid, gebed  
en een geest van verzoening,  

en elkaar te beminnen  
zoals Ik jullie bemin; 

 
zal Ik van jullie je schreeuw van overgave 
en van berouw horen? 
 

 
 
 

17 september 1992 
 
Boodschap voor hen die voor deze 
boodschappen werken: 
 
Mijn kind, vertrouw Mij; je bent niet in 
staat uit jezelf je pink op te heffen; alle 
kracht komt van Mij; beloon Mij nu en 
offer Mij je wil; Ik wacht … 
 

Mijn WIL IS VAN U! 
 
Ik, Jezus, zeg je: je geniet Mijn gunst, 
want je staat onder Mijn gezag; zeg tegen 
allen die Mijn Hart hebben uitgekozen 
dat Ik ze nooit in de steek zal laten; de 
Bruidegom zal voorzien in hun behoeften; 
laat ieder ware getuigen in hen zien, laat 
iedereen weten dat er waarheid in hen is 
door hun manier van deelname;  
 Ik zend hen uit om de wereld 
tegemoet te treden; ze moeten zich 
onthouden van kleinzielige kritiek, opdat 
hun tong hen niet doodt of verdeelt; 

niemand van hen heeft deze genade 
verdiend, Ik, Jezus, heb hun de genade 
voor niets aangeboden, dus moet 
niemand om geld vragen; de sterken 
moeten de zwakken ondersteunen, de 
rijken de behoeftigen; zoals Ik heb 
gezegd, "het is zaliger te geven dan te 
ontvangen" (Handelingen 20, 35); Ik zal 
jullie voldoende geven om je uitgaven te 
dekken, stel Mij dus nooit op de proef;1 
 wees verenigd in Mij en onder elkaar, 
geef nooit toe aan vertwijfeling in je 
beproevingen; doe je best en Ik zal de 
rest doen! moed, bid opdat je niet zult 
bezwijken; openbaar aan de wereld de 
Rijkdommen van Mijn Heilig Hart en 
Mijn Heerlijkheid; willen jullie getuigen 
zijn van de Allerhoogste? versterf je dan; 
willen jullie één zijn met Mij? maak je 
dan los van de wereld; willen jullie 
Liefde dienen? volg dan de in Mijn 
Offerbloed2 gedrenkte Voetstappen; 
 onthoud nog als laatste: om te worden 
bevrijd van jullie menselijke neigingen 
en zwakheden, vraag Mijn Geest je te 
helpen; vraag en het zal jullie gegeven 
worden; Ik ben zachtmoedig en nederig 
van hart en Ik weet alles van jullie hart, 
dus vraagt Mijn Geest en Mijn Geest zal 
jullie te hulp komen; de Geest vraagt 
jullie nu om dikwijls het volgende gebed 
te bidden: 
 

Jezus,  
noch dood, noch leven,  
geen engel, geen vorst,  

niets dat bestaat, 
 niets dat nog gaat komen, 

geen enkele macht of hoogte of diepte, 
noch enig geschapen ding, 

zal mij ooit van U scheiden; 
Ik beloof U trouw te blijven, 

 
1 Jezus bedoelt dat niemand aan iemand of iets geld 
schuldig moet zijn. 
2 Jezus vraagt ons hier om echte offers. 
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dit is mijn plechtige gelofte; 
help mij deze gelofte trouw te blijven 

voor altijd en eeuwig; amen; 
 

… verder, dochter, en dors! laat jouw 
gedachten Mijn Gedachten zijn; vertrouw 
jezelf aan Mij toe zodat alles wat je doet in 
Mijn Geest gedaan zal zijn en 
overeenkomstig Mijn Bedoeling; sta Mijn 
Geest toe vrij in je te ademen en Ik zal 
Mijn Wil in jou volbrengen; gelukkig ben 
je, Mijn kind, die mediteert en Mijn 
Wijsheid toestaat je persoonlijke Leraar 
te zijn! want Zij zal je nog veel meer 
geheimen onthullen;  
 ontvang en geef, geef! 
 
 

25 september 1992 
 

Hier ben ik,  
om mijn weg te vervolgen over deze 
eindeloze ruïnes, 
met een last op mijn rug. 
Ik kom tot U om troost, om verlichting, 
en nu sijpelt de kracht uit mij weg 
en word ik gekweld door droefheid die 
nooit slaapt. 
 
Met enorme inspanning ga ik door de 
verschrikkingen van deze eindeloze 
Nacht,  
verzwakt door het cynisme van deze 
valse getuigen 
die mijn onschuld de hele dag aanvallen. 
Het was Uw genoegen mij de sleutel te 
geven tot zaken 
die mijn ziel nooit uit zichzelf zou hebben 
kunnen begrijpen, 
over wonderen die mij en mijn kennis te 
boven gaan, 
en daarom belagen ze mijn onschuld. 
 
Daar, in elke duistere hoek, wachten ze 
op een gelegenheid 
om mij van het leven te beroven, als dat 
mogelijk zou zijn. 

Ze noemen zichzelf Uw volk en denken 
dat hun mond de hemel is, 
maar wat ze aanbieden is vals, 
misleidend en bedrieglijk. 
Ik probeer stoutmoedig te zijn en toon 
hun een dapper gezicht, 
maar ze knagen steeds aan mij. 

 
De goddelozen hebben meer 
naastenliefde en nederigheid 
dan zij die zeggen Uw Wet na te volgen 
maar nooit ophouden te oordelen 
en niet de minste aarzeling hebben om te 
veroordelen  
en ellende over mij uit te storten. 
Als zij die mij oordelen goddelozen 
waren, zou ik het nog kunnen 
verdragen, 
maar ZIJ, die zichzelf Uw volk noemen! 
Volk van God! 
van wie het doopsel ons samenbindt in 
Uw Huis … 

 
Ik klaag, maar heb ik niet het recht 
mijn last af en toe op U af te wentelen 
Heer?, 
Ja, ik weet dat ik klink en er uitzie als 
een wandelend Boek der Klaagliederen, 
maar ik leef mijn leven in onschuld, 
dus wil mij dan voor een poosje 
ontlasten, Heer! 

 
Vassula … erger je niet en uit geen bittere 
klachten terwijl je op Mijn Kruis genageld 
wordt, neem Mij als een voorbeeld van 
waardigheid; spoedig zal het onkruid 
worden uitgerukt en van de tarwe 
gescheiden voordat iemand van jullie het 
beseft; Ik heb je vele malen gered uit de 
strikken van je vijanden die hoopten je te 
breken; dan dochter, waarom ben je bang 
voor de verschrikkingen van de Nacht? Ik 
strijd alleen in je binnenste … laat Mij 
begaan als Ik onderweg ben naar de 
binnenste kamer van je ziel: 
 

Mijn Woonplaats; 
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Ik heb je al eerder verteld dat je ziel zal 
opspringen als stond hij in brand, 
telkens wanneer Mijn Hand neerkomt 
om Mijn rivalen te verpletteren die Mijn 
plaats innemen; Ik ben Meester en ben 
van plan je Meester te blijven; Ik heb je 
bestemd als Mijn Doelwit voor Mijn 
pijlen, nee, Vassula, genade gaat niet 
zonder lijden, oh, wat zou Ik niet doen 
voor hen die Mij het meest na staan, 
voor Mijn dierbaarste vrienden!1 
 
Sta mij dan toe de woorden van Theresia 
van Avila aan te halen - en U te zeggen: 
“Geen wonder dat U zo weinig vrienden 
hebt!” 
 
alle mensen zijn zwak … niettemin zal Ik 
antwoorden op je opmerking en je 
zeggen: als je ziel eens wist wat Ik je 
aanbied en voor je doe, dan zou jij 
degene zijn geweest die Mij om meer 
beproevingen, lijden, kruisen, ja alles! 
zou hebben gevraagd; - Ik breng 
degenen die Ik bemin onder tucht, maak 
dus geen bezwaar tegen wat Mij 
goeddunkt; je bent Mijn juweel, en zoals 
een kostbare steen slijp, kerf en vorm Ik 
je tot je bent wat Ik wil; daarom zeg Ik je 
dat je, zolang je adem hebt, het werk 
moet uitvoeren dat Ik je Zelf gegeven 
heb; en wat betreft degenen die zichzelf 
de Mijnen noemen en toch agressief zijn 
als het om geestelijke zaken gaat, tot hen 
zeg Ik: “als jullie blind waren zouden 
jullie niet schuldig zijn, maar daar jullie 
zeggen ‘we zien en kunnen getuigen’ 
blijft jullie schuld!” Hoeveel keer zal Ik 
hen hun ongeloof en koppigheid nog 
moeten verwijten?  
 kom, wees in Vrede - Ik ben met je 
voor de rest van je reis; 
 

 
1 Jezus was vol vreugde. 

   
 

 
28 september 1992 

 
ach, Mijn kleine leerlinge, Ik zegen je; 
bemin Mij en verheerlijk Mij, want Ik ben 
driewerf Heilig! 
 

 
 
 

29 september 1992 
 
Heer, ons tijdperk is schuldig aan ernstige 
godslasteringen en ach, Heer … 
 
zeg het! 
 
Ik kan echt niet zelfs maar het begin van 
EENHEID zien! 
 
ja? 
 
Het kan zijn Heer dat wat U zei "spoedig", 
niet mijn "spoedig" was, maar het Uwe! 
Het Uwe betekent erg LANG, een zeer lange 
wachttijd! 
 
Ik zal plotseling over jullie komen, in een 
kolom van laaiend Vuur! Een Vuur dat 
het aanschijn van deze aarde zal 
veranderen …  
 kom, vat moed, Mijn kind; Ik de Heer, 
zegen elke stap die je zet; als de wereld 
tegen je is komt dat omdat je Mijn 
Heerlijkheid hebt gezien; het is omdat Ik 
je maaltijd zij aan zij met je heb gedeeld; 
het is omdat Ik jouw huis ben 
binnengegaan om Mijn Naam weer te 
verheerlijken …  
 heb Ik dan het recht om edelmoedig te 
zijn? maak je Mij verwijten omdat Ik 
edelmoedig ben voor je ziel? hebben we 
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niet afgesproken dat je Mij vrij zult laten 
om met je te doen wat Mij behaagt? 
kom, je bent zwak, offer Mij je zwakheid 
en je armzaligheid;  
 ach, nog iets anders, tenzij een 
graankorrel in de aarde valt en sterft, 
blijft het slechts een graankorrel, maar, 
Mijn Vassula, als het sterft brengt het 
een rijke oogst voort … jij bent Mijn 
aangenomen dochter, leer wat Ik bedoel; 
laat je gedachten, je verlangens, alles 
dezelfde zijn als de Mijne! neem dus je 
kruis op en volg Mij;  
 Ik bemin je tot dwaasheid toe, bemin 
dus ook Mijn Kruis tot dwaasheid toe; 
bemin Mij tot dwaasheid toe; 
  

 
 
 

1 oktober 1992 
 
Heer, laat Uw Heilig Gelaat weer 
glimlachen naar Uw ongelukkige 
eigendommen,1 aarzel niet, openbaar nu 
Uw Heerlijkheid! Velen plaatsen 
hindernissen om Uw boodschappen tegen 
te houden; kom! 
 
Mijn beminde, toen je begon te smeken 
werd er een woord gezegd, en Ik ben 
gekomen om je te vertellen wat het is; 
geloof je dat Ik de beminde Zoon van God 
ben, Jezus Christus, die tot je spreekt? 
 
Ja, Heer, dat geloof ik! 
 
zou Ik dan niet willen dat je 
Gerechtigheid ervaart, Mijn uitverkorene, 
die Mij dag en nacht smeekt? deze 
mensen dagen Mijn Macht uit; als de 
maat van hun ongerechtigheden vol is, 

 
1 Ons. 

zullen ze Mij onder ogen moeten komen 
als de 
 

Rechter; 
 
wijd jezelf intussen toe aan Mijn Heilig 
Hart, dien en wacht er niet op gediend te 
worden opdat Mijn Vader in de Hemel je 
een plaats in de Hemel toewijst; door 
trouw te zijn aan Mij zul je grote 
vervolgingen ondervinden, maar heb Ik 
je niet beloofd dat je niet langer hongerig 
of dorstig2 zult zijn? wees dus niet bang 
als de stormen tegen je opsteken; de 
Schriften moeten worden vervuld; 
gelukkig zijn jullie die sterven in Mij, de 
Heer! Ik zal jullie inderdaad belonen;   
 

   
 

 
5 oktober 1992 

 
Vader, eens,  
voordat Uw Majesteit het geheugen van 
mijn arme ziel deed opleven, 
was ik vergeten wie mij had gemaakt. 
Het volgende moment bracht U mijn 
geheugen terug 
U vroeg mij om mijn ogen op te slaan 
naar de hemel, 
toen scheen er een Lichtstraal op mij 
en als een verterend vuur rustte Uw 
Geest op mij. 

 
Waar Licht, Onuitputtelijke Schat, 
U bent ontzagwekkend, en verbazend 
Groot! 
Hoe zou ik U niet kunnen danken en 
prijzen, allertederste Vader, 
voor het laten rusten van Uw Geest op 
mijn ellendige ziel 
en het één maken van Uw Geest met mij? 

 
vrede zij met je; 

 
2 Toespeling op Apoc. 7: 9-17. 
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Ik ben het, Jahwe, je Eeuwige Vader, 
Degene die je met Wijsheid heeft 
onderricht; Ik ben de Heilige die je 
benaderde in je armzaligheid en je heeft 
genezen;  
 Ik heb tot je gesproken in je slaap en 
vanaf toen heb je het Licht gezien daar 
de schellen van je ogen gevallen zijn; Ik 
heb je geleerd, dochter, Mij niet te 
vrezen, maar Mij alleen te vrezen als je 
Mij afwijst en tegen Mij in opstand 
komt; Ik heb je geleerd met vertrouwen 
in Mijn Tegenwoordigheid te wonen 
door je Mijn Oneindige Tederheid te 
tonen en de Vaderlijke Liefde die Ik voor 
ieder van jullie koester; Ikzelf heb je 
zonden met de wortels uitgerukt en in 
hun plaats, met de ruimte die Mij 
gegeven was, heb Ik Mijn genaden in je 
geplant; hoewel je ziel opsprong alsof ze 
in brand stond, moest Ik doorgaan op 
Mijn weg in jouw ziel en alle rivalen 
overwinnen die er in jou huishielden; in 
Mijn Jaloerse Liefde, heb Ik al die 
rivalen vervangen door overvloedige 
vruchten, en van toen af werd Ik je 
tafelgenoot, je vreugde!  
 luister nu, Mijn dochter, Mijn 
Eigendom, en schrijf en vertel dit aan 
Mijn kinderen:  
 uit de diepten van Mijn Hart roep Ik 
tot jullie allen! gezegend zijn zij die oren 
hebben om te horen; als het niet door 
Mijn profeten was, kunnen jullie Mij dan 
vertellen wie de komst van Mijn Zoon 
heeft voorzegd? als jullie zeggen dat je in 
de Waarheid leeft en in Mijn Liefde, hoe 
komt het dan dat jullie generatie 
vandaag Mijn profeten verwerpt en 
vervolgt net als jullie voorouders dat 
hebben gedaan?  
 door Mijn Oneindige Barmhartigheid 
is een Stad herbouwd voor Mijn Eigen 
volk; zal deze Stad opnieuw herbouwd 
worden op het bloed van hen die jullie 

eeuwig zullen vervolgen? vandaag meer 
dan ooit, zend Ik jullie Mijn Heilige 
Geest om jullie te vernieuwen, maar voor 
hoelang zal deze generatie Mijn Heilige 
Geest weerstand blijven bieden? vertel 
Mij, kan een lichaam leven zonder hart? 
leer dat Mijn Heilige Geest het Hart is 
van het Lichaam dat de Kerk is; leer dat 
Mijn Heilige Geest de Adem van de Kerk 
is, de Essentie van de ijver voor Mij, 
jullie God; Mijn Heilige Geest is het 
zoete Manna uit de Hemel dat de armen 
voedt;  
 gelukkig is de mens die zijn hart opent 
voor Mijn Heilige Geest, hij zal zijn als 
een boom langs een rivier, elk seizoen 
nieuwe vruchten dragend, met bladeren 
die nooit verdorren maar geneeskrachtig 
zijn; gelukkig is de mens die zijn hart 
opent voor Mijn Heilige Geest en als een 
kristalheldere stroom zal Mijn Geest als 
een rivier in zijn hart stromen, hem 
vernieuwend, want overal waar deze 
rivier stroomt ontspringt leven en 
vreugde! hebben je niet gelezen: de 
Rivier van het leven, die ontspringt aan 
Mijn Troon en aan het Lam, zal stromen 
over het midden van de straat van de 
stad?  
 Mijn Heilige Geest zal de kwaadwillige 
zielen ontwijken, maar zal Zichzelf 
openlijk tonen aan de onschuldigen, aan 
de armen en de eenvoudigen; met grote 
vreugde zal Mijn Heilige Geest deze 
zielen omhullen en hun Heilige Metgezel 
worden en hun Gids; en als ze wandelen 
zal hun gang ongehinderd zijn; als ze 
rennen zullen ze niet struikelen, en als ze 
dodelijk vergif zouden drinken zullen ze 
ongedeerd blijven; als ze op hun weg een 
legioen duivels zouden ontmoeten zullen 
ze er ongedeerd langs gaan;  
 Mijn Heilige Geest zal hun de zoetheid 
leren die van Mij uitgaat, de diepten van 
Mijn Eeuwige Liefde;  
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 Mijn Heilige Geest zal de 
onschuldigen aannemen en een verdrag 
van Liefde en Vrede met hen sluiten, 
zodat ze geschikt zullen zijn en Zijn gezel 
worden;  
 Mijn Heilige Geest zal ze optillen en 
dragen, zoals een bruidegom zijn bruid 
over de drempel draagt; zo zal Hij hen 
ook binnen de muren van het heiligdom 
dragen waar zich onpeilbare 
rijkdommen en mysteries bevinden, 
mysteries die geen oog eerder heeft 
gezien; en zoals een bruidegom zijn 
bruid met juwelen tooit, zo zal Hij hen 
ook tooien met keizerlijke kennis om 
zich te verheugen in troon en scepter; O 
wat zal Mijn Heilige Geest niet voor 
jullie doen!  
 Mijn Heilige Geest geeft smaak aan 
jullie leven, de Koninklijke Kroon van 
Glorie, de Diadeem van Schoonheid uit 
Mijn Mond, de stralende Heerlijkheid 
van de Levende, de Geheime Openbaring 
van jullie schepping; Mijn Heilige Geest 
is het aroma van jullie preken in Mijn 
Bijeenkomsten en de vervulling van 
jullie Tijden … Hij is het Vlammende 
Vuur van jullie hart en het inzicht in 
Mijn Mysteries; Mijn Heilige Geest is het 
thema van jullie lofprijzingen aan Mij en 
openbaart aan jullie hart dat Ik Ben Die 
Ik Ben, openbaart aan jullie geest dat Ik 
ben jullie 
 

Abba, 
 
en dat jullie Mijn kroost zijn, en Mijn 
zaad … gezegend zijn de zuiveren van 
hart, zij zullen Mij zien; verheug je en 
wees blij en stel je open om Mijn Heilige 
Geest te ontvangen, zodat ook jij de 
vreugde kunt genieten en Mijn Stem 
kunt horen! open jullie harten en jullie 
zullen Mijn Heerlijkheid zien, en zoals 
een kind dat troost nodig heeft, zo zal 

Mijn Heilige Geest jullie troosten, wiens 
liefde voor jullie elke menselijke liefde 
overtreft;  
 Ik, de Schepper van de hemelen en de 
aarde, zeg jullie dat Mijn Heilige Geest 
de Bruidegom is van de Bruid, van Haar 
die het Kind heeft gedragen Dat jullie 
moest redden en verlossen en in Wie 
jullie, door Zijn Bloed, vrijheid en 
vergeving van jullie zonden zouden 
verkrijgen; Hij is de Bruidegom van 
Haar die Hij als een gesloten tuin 
aantrof, die de zeldzaamste essences van 
deugden bevatte, een verzegelde bron, 
de liefelijkste van de Vrouwen, gebaad in 
zuiverheid vanwege Haar unieke 
volmaaktheid; Mijn Geest kwam over 
Haar en overschaduwde Haar en 
verheerlijkte Mij door Haar te maken tot 
de Moeder van God, de Moeder van de 
gehele mensheid en de Koningin van de 
Hemel;1 zodanig is de Rijkdom van Mijn 
Heilige Geest …  
 Ik stort over jullie allen Mijn Heilige 
Geest uit, nu … vandaag … Ik, Jahwe, de 
Almachtige, zeg jullie: Ik geef jullie allen 
deze gave om jullie te redden door de 
grootheid van de Liefde die Ik voor jullie 
heb; Liefde en Trouw dalen nu neer; Ik, 
Jahwe, buig Mij vanuit de Hemel neer 
om jullie allen te omhelzen, Mijn 
reddende hulp wordt jullie van boven 
aangeboden; zijn jullie bereid je te 
schikken naar Mijn Wet? zijn jullie 
bereid jullie ziel aan Mij toe te 
vertrouwen?  
 zeg niet dat Ik onbewogen ben door 
jullie ellende en niet reageer op jullie 
gebeden; als de vlammen jullie landen 
verteren en vuur jullie volkeren verslindt 
en als de bewoners van de aarde de 

 
1 Ik wil opmerken dat toen de Vader mij deze passage 
dicteerde over Onze Gezegende Moeder, ik zou 
hebben gezegd dat, als Hij niet God geweest was, Hij 
in vervoering was, zo groot was Zijn Vreugde. 
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ongenade van de dood smaken, is dit 
alles te wijten aan jullie grote 
geloofsafval; jullie zijn Mijn Heilige 
Geest uit de weg gegaan, Hij die jullie in 
zegeningen zou hebben gekleed, Hij die 
jullie hart en lichaam zou hebben doen 
opspringen en van vreugde zou hebben 
doen zingen voor Mij, jullie God; maar 
jullie hebben ervoor gekozen thuisloos te 
worden, verarmd en vaderloos te zijn en 
vandaag weg te kwijnen in de schaduw 
van de dood; wat heb Ik een medelijden 
met jullie … O generatie! hoelang nog 
kun je Mij tarten?  
 Mijn Liefde vult de aarde, Mijn 
oproepen vullen de monden van Mijn 
afgezanten en hoewel Mijn smart hevig 
is en Mijn Gerechtigheid nu bijna 
overstroomt kan Ik Mij toch nog laten 
vermurwen en de hulde aanvaarden die 
jullie Mij graag zouden aanbieden, Ik 
ben bereid jullie te vergeven door het 
Bloed vergoten door Mijn Zoon en door 
Zijn Offer, als jullie Mijn Woorden ter 
harte nemen;  
 spoedig, zeer spoedig nu, zal Mijn 
Heilige Geest over jullie waaien met een 
zodanige kracht, dat een machtig geluid 
zal weergalmen aan de vier hoeken van 
de aarde, als een herinnering voor alle 
bewoners van de aarde; dan, bij het 
geluid van de Adem van Mijn Heilige 
Geest, zullen onmiddellijk de volkeren 
van de aarde allen samen op hun 
aangezicht ter aarde vallen in 
aanbidding voor Mij, de Heer, de 
Almachtige, de Allerhoogste, en tenslotte 
zullen de volkeren zich diep buigen voor 
de Troon van het Lam en de Zegen van 
de Troon ontvangen; 
 en nu, Ik, die jou geschapen heb en Ik, 
die jou gevormd heb, vraag je: zal Ik Mij 
verwaardigen je kreet van berouw te 
horen? 
 

 
   
 

6 oktober 1992 
 

Heer, 
wanneer Uw Woorden tot mij kwamen 
heb ik ze verslonden. 
U hebt mij dit hemelse Manna gegeven 
om mij in leven te houden  
en elk Woord dat U uitspreekt is voor mij 
een verrukking 
en het reddende bewijs van Uw Liefde. 
Uw Woord is de vreugde van mijn ziel, 
de beker van mijn vertroosting en de 
verrukking van mijn hart. 
 
De wereld heeft niets anders dan 
Bedrieglijkheid geërfd, 
maar Uw Woord uit Uw Mond 
onterfde de wereld en alles wat in haar 
is. 
Herinnert U Zich hoe ik in Uw 
Tegenwoordigheid stond, onwettig en 
naakt? 
en toch, in plaats van een ramp te 
verordenen  
voor mijn ontstellende en verachtelijke 
gedrag, 
doorboorde Uw uitspraak deze lagen 
van dikke donkere wolken, 
en als een koning die een stad verovert 
hebt U mij veroverd 
en Uw glorierijke Troon in mij opgericht. 
 
In de verdorde plekken van mijn 
wildernis 
deed U Uw Bron van levend Water 
ontspringen 
U betoonde mij Uw gunst en dat ik van 
toen af 
zal mogen wandelen met IK BEN. 

 
ja, dochter, Ik heb je nooit geboden te 
zondigen; besef wie tot je spreekt en in 
wiens tegenwoordigheid je bent! Ik heb 
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jou en jullie allen Mijn Hart getoond; Ik 
kom om uit te roeien wat de wereld heeft 
gezaaid: misleiding na misleiding, een 
oogst van Onwaarheid! de dood kruipt 
onder jullie deuren door en gaat in stilte 
jullie kamer binnen1 en maakt van Mijn 
welbeminden, lijken, hen wannend als 
schoven achtergelaten door de maaier en 
niemand die ze verzamelt; 
 Mijn Lichaam wordt dagelijks 
gegeseld door de zonden van de wereld, 
en, Mijn kleine boodschapster, je Heer, 
die nu tot je spreekt, zegt je: Ik dorst 
naar liefde; bemin Mij en troost dit Hart 
zo onbemind en zo verkeerd begrepen! 
bid voor de zondaars … 
 

Heer, onze Herder, 
kom en verzamel Uw lammeren  
één voor één in Uw Armen; 
en houd hen dicht tegen Uw Heilig Hart. 
Alle vlees is zwak, Heer, en U weet het, 
 en toch is er onder hen een hele lijst van 
goede mensen 

 
Vassula, niemand is goed behalve God … 
 

dan is er een lijst van edelmoedige zielen 
wier goede werken niet vergeten zouden 
moeten worden. 
Ik weet dat niemand U kan verheerlijken 
zoals U verdient, 
maar in onze zwakheid en omwille van 
Uw Liefde 
wilt U Uw Terugkeer niet verhaasten, O 
Grote God, 
en de muren van Uw Heiligdom 
vernieuwen? 

 
jullie zullen worden herbouwd!2 
 kind, door Mij zo begunstigd, Ik heb je 
tot een bedreiging voor Mijn vijanden 
gemaakt, deze zaaiers hebben gezaaid en 

 
1 Ik begreep dat kamer ziel betekent. 
2 God sprak deze woorden met grote majesteit. 

zij zullen hun eigen vruchten oogsten en 
eten…3 
 spreek! 

 
Ach Heer, 
U hebt met vreugde en grote macht 
de hemelen en de aarde gemaakt. 
U hebt ons geschapen met blijdschap 
en ons bemind met een altijddurende 
liefde. 
Laat zelfs Uw vijanden hevig verlangen 
naar Uw Tederheid. 
Schijn in elk hart en keer ELK stenen 
hart naar U … 

 
Ik zal Mijn Geest ook over hen uitstorten, 
Mijn Vassula; de rebel zal veranderen in 
een toegewijde dienaar, hevig verlangend 
Mij te dienen, hevig verlangend Mij te 
aanbidden; Ik zal Mijn Heiligheid tonen 
in elk hart en Ik zal ook hen voeden met 
Mijn zoete Manna;  
 kom, leef heilig want Ik ben Heilig; 
wij, ons? 
 
Ja, mijn Heer, wij, ons … 
 
 

8 oktober 1992 
 
Mijn Vassula, ik ben je Moeder; 'pethi-
mou',4 onthoud dat je in Onze Harten 
bent;  
 leef voor Jezus en Hij zal je 
welsprekendheid verlenen om Hem te 
verheerlijken; je lijden brengt je tot 
heiliging, en ik zeg je, dat in al Ons leed 
een straal troost Onze Twee Harten 
doordringt en Wij vervuld zijn van 
overweldigende vreugde als we je tot 
Ons zien komen om te bidden; leer dat 
gebed; liefde en nederigheid zijn de 
sterkste wapens tegen Satan; ieder van 

 
3 Ik had geaarzeld en Hij stopte. 
4 Grieks voor: mijn kind. 
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jullie maakt deel uit van het 
vernieuwingsproces van de Kerk; maar 
Satan zal in zijn woede ieder van jullie 
tegen elkaar opzetten als hij jullie 
slapend vindt; het is Ons Plan jullie allen 
samen te brengen in liefde en de Kerk te 
herbouwen op Liefde; je hebt nu een 
zwakke weerspiegeling gezien van hoe 
Satan werkt;  
 Ik zegen jou en al diegenen die 
bijdragen aan dit werk; bid, Mijn 
Vassula, en hoewel de strijd in alle 
hevigheid woedt, wees niet bang, Ik ben 
dichtbij je; 
 
 

9 oktober 1992 
 
Vassula, luister en schrijf:  
 de duivel en zijn engelen zijn 
vastbesloten hun verderfelijke plannen 
uit te breiden en van de goede dingen die 
Ik jou zend giftige stegen te maken; Ik 
kijk met verdriet naar de aarde omdat 
velen de lessen negeren die Ik jou 
gegeven heb en de dood in veel huizen 
binnendringt, en toch weigeren velen te 
begrijpen dat kwaad het kwaad aantrekt; 
de wereld, Mijn kind, in haar 
geloofsafval, vernietigt zichzelf … 
 
Heer? 
 
Ik Ben; ja, zeg Mij in vertrouwen, ontlast 
je hart en vertel het Mij; Ik luister; 
 
Waarom zou die monnik mij ervan willen 
weerhouden op deze wijze tot U te komen? 
Ik ben gelukkig op deze wijze met U te zijn. 
U en ik, alleen; en toch is het Uw Geschenk 
aan mij … 
 
ja, het is Mijn Geschenk aan jou, en jij 
bent Mijn Geschenk aan iedereen; Ik heb 
eens tegen Martha gezegd:  

"Martha! je maakt je zorgen en ergert je 
aan zoveel dingen, en toch is er maar 
weinig nodig, in feite één ding; en Maria 
heeft het betere deel gekozen; het zal haar 
niet worden ontnomen;" en zo zeg Ik hem 
of ieder die bij je komt om je te verbieden 
aan Mijn Voeten te zitten, zoals nu, naar 
Mij te luisteren, schrijf, en wees 
voortdurend samen: "je maakt je zorgen en 
ergert je aan veel dingen die Ik niet nodig 
heb! Inderdaad vandaag heb Ik slechts een 
ding nodig: 
 

een gesprek van hart tot hart, 
een gebed zonder ophouden 

in aanbidding aan Mijn Voeten, 
 
verenig je hart met het Mijne; dit is het 
betere deel …"  
 en jij, Mijn dochter, verheug je! want Ik 
heb je dit Geschenk vrijwillig gegeven; het 
zal je niet worden ontnomen; 
 
 

11 oktober 1992 
 
(Famalicão – Portugal.)  
 
Boodschap voor Pater Joakim Milleihro, de 
vertaler en uitgever in het Portugees van 
'Waar Leven in God.' 
 
elk woord dat hij vertaalt liefkoost Mijn 
zo verscheurde Hart, en elke stapdie zij1 
zetten, verheerlijkt Mij, Ik, de Heer, 
zegen hen en hun werk;  
 Ik Ben is met hen; 
 

 
 
 

 
1 De zusters die Pater Joakim helpen om “Waar Leven 
in God” te publiceren. 
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12 oktober 1992 
 

(Portugal – Fatima.)   
 
vrede zij met je; draag Mijn Kruis tot het 
einde, bid en mediteer: laat Mijn Kerk 
herleven;  

   
 

14 oktober 1992 
 
(Fatima – Portugal.) 
 
Vassula van Mijn Heilig Hart, op het 
einde zal elk hart het woord "Verzoening" 
leren, en zal men elkaar accepteren in het 
hart; eenheid zal in het hart zijn;  
 
 

15 oktober 1992 
 
(Onze Heilige Moeder spreekt.) 
 
(Ik had de Pelgrims, vergezeld die naar 
Polen, Tsjechoslowakije, Rusland en Rome 
gingen..) 
 
vrede zij met je, Mijn Vassula; onthoud, 
dat ik deze pelgrimage leid;  
 alles wat ik van je vraag is naar Jezus 
te luisteren, laat alles wat op je weg komt 
maar komen; sta Jezus toe door jou te 
werken en te spreken; kleintje, je hebt 
nog niet begrepen hoezeer Jezus je 
bemint; zegen Hem; Mijn Hart is 
werkelijk verenigd met het Zijne en op 
het einde zullen Onze Twee Harten 
zegevieren;  
 wij, ons? 
 
Ja! Ere zij God! 
 
 

16 oktober 1992 
 

 

(Rusland – Moskou.)  
 

Heer, Almachtige, gezegend zij Uw 
Naam; 
Nu, juist op deze dag, is Uw Woord 
vervuld. 
In 1987 zei U: “Ga naar je zuster 
Rusland” 
hier ben ik, aan haar voeten. 
U zei: 'bemin haar zoals Ik haar bemin;” 
ik ben hier om haar te beminnen, 
en als U wilt dat ik haar dien, zal ik het 
doen. 
Geef mij slechts Uw bevel. 

 
1 … koester wat Ik je heb gezegd; besef 
dat Mijn Plan voor Rusland groot is; 
besef dat Ik jou wil gebruiken voor Mijn 
Heerlijkheid;  
 Mijn kind, heb Mijn Vrede; met je Ben 
Ik; 
 

 
 
 

18 oktober 1992 
 

(Rusland – Moskou)  
 

Herder van de mensheid, 
breng alle koninkrijken ten val 
die Uw Naam niet aanroepen! 

 
Herder, U die ons met liefdevolle 
zorg terugleidt naar de Kudde, 
Uw bezorgde blikken ontgaan mij niet, 
het snellere geluid van Uw 
Hartkloppingen 
heeft in mijn eigen hart sporen van 
verdriet achtergelaten. 
Nee, Heer, mijn oren zijn niet doof 
voor Uw geheime Zuchten van verdriet, 
die mijn eigen adem zwak achterlaat. 

 
1 De Heer gaf mij hier Zijn bevel, maar het moest niet 
bekend worden aan de anderen, en nog aan niemand 
anders. 
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Herder, de ogen van mijn ziel 
getuigen vandaag van iets dat nooit 
eerder is gezien; 
nee, houd Uw Hoofd niet afgewend, 
het heeft geen nut Uw leed voor mij te 
verbergen. 
U hebt mij te dicht bij Uw Hart geplaatst 
om Uw gemoedsbewegingen niet waar 
te nemen … 
en de Wijnrank zoog het sap uit de 
Wijnstok … 

 
Ik heb je onder Mijn huid geplant;1 de 
hemelen zullen verdwijnen voordat Mijn 
schepping ontwaakt … zie je waartoe 
Mijn Passie voor de mensheid Mij heeft 
verlaagd? 
 
Kan ik voor U van enig nut zijn, mijn 
Herder? 
 
jij zult bidden, jij zult voor Mij vasten, en 
je voetstappen zouden de Mijne van 
dichtbij moeten volgen; bid dat de Hand 
van de Vader niet neervalt op een uur 
waarop de aandacht van deze generatie in 
beslag genomen wordt door dromen; 
 

Mijn Heer, 
mijn geest neemt Uw verdriet in zich op, 
kom, ik smeek U, laat mijn hart en 
die harten die U beminnen,  
U troosten en Uw pijn verzachten. 
De ogen die eens Uw verdriet hebben 
gezien 
zullen nooit droog blijven; 
zou U mij voorbij gaan, 
ik zou toch Uw beweging zien 
en Uw pijn ontdekken. 

 
Ik ben slechts Uw schepsel, 
maar U hebt mij onder Uw huid 
geplaatst, 
zonder enige verdienste en om geen 
enkele reden. 

 
1 Een uitdrukking die betekent dat ik in God ben. 

U hebt mij opgevoed. 
Wat zal ik dan zeggen als U, mijn God, 
voor mij staat,  
de hoogste God, zo beledigd en zo 
bedroefd? 
Ziet U? Ik ben onder Uw huid, 
en toch, slechts een schepsel, gevormd uit 
klei. 
Heb ik de warmte van Uw Lichaam en 
Bloed verdiend, 
de warmte van Uw Hart en Uw 
nabijheid?  
Nee … 

 
kijk je uit naar je huis in de hemel, bij Mij, 
en het vinden van je weg in het Licht? 
verlangt je hart naar je blijvende thuis? 
 
Ja! Heilige! Oh ja! 
 
Mijn priester … je zult Mijn Hof 
binnengaan bij de voltooiing van je 
zending;  
 ofschoon Mijn Hart ernaar verlangt je 
mee te nemen naar de hoogten van Mijn 
Heiligdom, zou Ik je niet voortijdig 
kunnen meenemen, Ik heb nog meer te 
zeggen;  
 Mijn beminde, we zullen samen door 
de lanen lopen en langs de hoeken van 
de straat, en de doden verzamelen; jij 
zult ze bij Mij brengen en Ik zal in hen 
ademen; zodoende, zal Ik geleidelijk de 
doden opwekken, zodat het snikken van 
je Herder ophoudt … 
 
O mogen Uw Woorden in vervulling gaan! 
 
sta dan op, verspreid Mijn Boodschap als 
een complete wapenrusting rond de 
wereld, Ik ben met je, en jij zult Mijn 
krachtige tred volgen, werk nauwgezet en 
maak je geen zorgen, Satan kan zichzelf in 
stukken scheuren als hij wil, maar jij zult, 
ondanks zijn woede, niet tot zwijgen 
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worden gebracht of geschaad; je zult je 
wedloop met Mij beëindigen; 
 

 
 
(Later:) 
 
kleintje, heb Mijn Vrede; laat niets je deze 
Vrede ontnemen die Ik je gegeven heb; 
besef hoe groots Mijn Plan is; Ik heb nog 
andere grote gebeurtenissen die gaan 
komen; dit land zal Mij meer eren dan 
enig ander land; 
 
 Ik heb al een stap in haar gezet … 

 
Vassula, Ik zal je vragen om tot Mijn 
kinderen van Rusland te preken; dit zal 
tot je komen zoals Ik je heb geleerd;1 
wees wijs en ga door met wat Ik je zal 
aangeven; blijf niets en Ik zal toenemen;  
Mijn Hart is jouw thuis; Ik Ben;  
 

   
 

 
20 oktober 1992 

 
(Rusland – Moskou) 
 
Rusland zal U in haar armoede eren. 
Misschien zal de EENHEID door haar 
komen, omdat U zegt dat zij degene zal zijn 
die U het meest zal verheerlijken. Waren 
dat niet Uw Zuchten van Uw priesterlijke 
Gebed tot de Vader? 
 
kom, schrijf:   
 

Mijn Vrede geef Ik je; 
Ik ben de Verrijzenis, 

 
1 Dat wil zeggen dat de Heer de dingen naar mijn 
drempel zal brengen. 

en de verrijzenis zal spoedig in Mijn 
dochter Rusland plaatsvinden; oordeel 
niet over haar zonen en dochters, zodat 
Ik niet gedwongen zal zijn jou te 
oordelen; zou iemand onder jullie 
volmaakt zijn, dan zou dat nog niets zijn 
in vergelijking met Mijn Volmaaktheid; 
spoedig zal Mij de Heerlijkheid worden 
gegeven en zal Rusland de rest van Mijn 
kinderen aanvoeren in heiligheid;  
 Ik, de Heer, vraag je om je gebeden, je 
offers en boetedoeningen opdat dit alles 
Rusland tot Mij mag leiden; in haar 
ellende zal Ik Mijn Barmhartigheid 
tonen, in haar zwakheid, Mijn Macht en 
Mijn Autoriteit, in haar nietigheid  
 

Ik Ben dat allemaal 
 
en in haar dorheid zal Ik rivieren uit haar 
doen stromen, Ik zal in haar alles 
uitroeien wat niet Ik is, en in deze lege 
ruimten Mijn Genaden in haar planten; 
Ik zal zaden van Liefde en Vrede zaaien; 
 "Rusland, het is niet lang geleden sinds 
jij je verbond met Mij hebt verbroken, je 
banden verbrak en zei: ‘ik zal U niet 
dienen!’ nu zal Ik je kinderen geven die 
Mijn Naam in Heiligheid zullen 
verkondigen en zeggen: 'gezegend is Hij 
die ons zicht heeft hersteld en ons hart 
heeft geraakt; gezegend is Hij die onze 
wegen heeft veranderd, en ons heeft 
genezen’; dan met Mij in jou en jij in Mij, 
 

zul je leven  
 
en met Onze Twee Harten in jouw hart 
zul je Mij de voorzegde Glorie 
toekennen;" 
 Vassula, Mijn bruid, bid terwille van 
Mij voor de volledige bekering van 
Rusland;  
 Ik, de Heer, zegen je, Mijn kind, 
vergeet nooit dat Ik Degene ben die je het 
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meest bemint; Mijn Hart kan geraakt 
worden … 
 

   
 

(Later op de avond was ik met een vriendin 
uitgenodigd bij een Russisch-Orthodoxe 
priester die werkt voor de Eenheid, om te 
assisteren bij een bijeenkomst over de 
Traditie. De voorzitster zei dat iedereen uit 
het publiek die wilde spreken daarvoor 
acht minuten zou krijgen.  
 De Russisch-Orthodoxe priester vroeg de 
voorzitster via een stukje papier dat aan 
haar werd doorgegeven, of ook ik tot het 
publiek mocht spreken. Ik vermoed dat ze 
wist wie ik was, want ze stuurde een briefje 
terug met "nee". 
 De priester schreef weer een briefje, liet 
het bij haar brengen, en haar antwoord 
was weer negatief. Het werd nu een zaak 
voor de engelen om tussenbeide te komen. 
Ik riep mijn engel aan en vroeg hem de 
andere engelen die mij omringden te 
verzamelen om naar haar engelbewaarder 
te gaan en haar van gedachte te doen 
veranderen.  
 Juist toen voelde ik Jezus tussenbeide 
komen, alsof Hij mij vroeg: "Wat doe je!?" 
"Ik stuur mijn engelen …" Hij zei: "Ik heb je 
gezegd, voordat Ik je naar Rusland 
stuurde, dat je deze keer alleen maar als 
pelgrim zou gaan!" Dat schoot mij toen 
plotseling weer te binnen. Maar ik zei als 
een verwend kind: "O Heer! alstublieft, ik 
zal geen preek houden; geef mij slechts drie 
minuten, alleen om Uw Boodschap bekend 
te maken, verder niets. Het is zo'n goede 
gelegenheid, Heer!" Nauwelijks had ik dit 
gezegd toen de voorzitster plotseling een 
andere aantekening stuurde, waarmee zij 
mij acht minuten spreektijd gaf. Maar de 
Goede Heer gaf mij niettemin een volle tien 
minuten … 
 
 

21 oktober 1992 
 

Vassula, schrijf:1 "… en elke boom van 
het veld zal leren dat Ik, Jahweh, degene 
ben die grote bomen in hun groei 
belemmer en de lage laat groeien, die 
groene bomen laat verdorren en de 
verdorde groen laat worden. Ik, Jahweh, 
heb gesproken en Ik zal het doen;"  
 dochter, wanneer iemand jou 
verwondt, zal Mijn Hart, een afgrond 
van liefde, Zich wijd voor jou openen om 
je in Zijn diepten op te nemen, Ik 
vergeld elke wond van jou met 
Tederheid en Kussen van Mijn Mond ... 
dochter, ben je bereid de kruisen te 
aanvaarden die Ik je geef?  
 … Ik heb je iets gevraagd … 
 

Lijden is mijn dagelijks brood geworden, 
maar wat een eer om het met U te delen. 
U komt dagelijks in mijn kamer 
om mijn maal te delen, zij aan zij met U. 
U deelt met mij mijn dagelijks brood. 
U bent mijn Offeraar, 
en zonder medelijden spant U Uw boog 
en mikt op mij, 
en Uw pijlen regenen neer op het door U 
gekozen doel. 
U doet mijn ziel opspringen alsof ze in 
brand staat door Uw pijlen. 
En toch, als ik dit brood niet heb,  
vraag ik “waar is het brood dat iemands 
hart in brand zet?” 

 
Mijn edelmoedigheid en Mijn 
zachtmoedigheid zijn nog niet uitgeput; 
de gunsten waarmee Ik je heb begunstigd 
zullen worden vernieuwd, want Mijn 
Brandende Liefde zal je tot as verteren, en 
Ik zal je ziel dronken maken om te 
dorsten naar Mijn pijlen; je zult niet 
misdeeld zijn … verheug je dus en jubel, 
want op Mijn beurt zal Ik jou Mijn Beker 
overhandigen …  

 
1 De Heer vroeg mij Ezechiël 17: 24 over te schrijven. 
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 Ik ben van plan volk na volk ertoe te 
brengen onder Mijn schaduw te leven en 
te geloven dat de Vader Mij1 heeft 
gezonden; ja, de Dag zal komen waarop 
alle aardse heersers, bestuurders en 
bevelhebbers, de rijke mensen en de 
invloedrijke mensen, de hele bevolking2 
Mij zal erkennen als de Christus, de 
Zoon van de Levende God; en overal 
zullen de mensen eerbiedig hun handen 
opheffen in gebed en aanbidding, allen 
eenstemmig en één van hart;  
 hiervoor heb Ik offerzielen nodig, 
hiervoor heb Ik medewerkers nodig, 
wees dus niet bang voor de mensen, 
Mijn Ogen waken over je; als iemand 
graag Mijn Naam wil zalven en anderen 
tekortschieten in naastenliefde, Mij 
uitdagen, aan wie zal de Meester dan 
Zijn erfenis aanbieden? Mijn dochter, 
wees in vrede; Ik ben verontwaardigd 
over hen die van Mijn Woord getuigen 
en Mij toch in anderen bespotten en 
honen; laten ze vrede met Mij sluiten; 
en jij, Mijn dochter, wring je niet in 
allerlei bochten in Mijn handen, sta Mij 
toe de deeltjes op te ruimen die Mijn 
doorgang in jouw ziel hinderen, laat Mij 
te werk gaan zonder jouw tegenwerping; 
je hebt geen geheugensteuntjes nodig 
met ingekerfd opschrift, Ik wil Mijn 
doorgang vrij hebben; Ik heb je, zoals jij 
zegt, begunstigd om Mijn Stem te horen; 
Ik heb je ziel toegestaan om zich uit te 
strekken en Mij aan te raken; en wat heb 
je gevoeld? wat hebben je vingertoppen 
gevoeld rond Mijn Hart? rozenbladeren? 
nee? wat heb je dan gevoeld? diverse 
boeketten uitgelezen bloemen? oh nee, 
degenen die bloemboeketten ontvangen 
worden bemind; wat hebben je handen 
dan gevoeld? doornen? ja, en veel meer 

 
1 Joh. 17: 21. 
2 Apoc. 6: 15. 
 

dan een kroon van doornen: je hebt de 
punt van de lans gevoeld … Ik wil dat jij 
boete doet voor al diegenen die Mij 
beledigen en Mij verwonden;  
 Ik ben vastbesloten je te vervolmaken 
door Mijn pijlen op jou te richten, door 
je te buigen en je gehoorzaam en nederig 
te maken; je ziel zal leren de beproeving 
te verdragen van het openlijk en 
publiekelijk te worden belasterd en 
bespot, daar je niet in staat bent je te 
verwaardigen diep te buigen, is Mijn 
tussenkomst noodzakelijk; Ik zou niet 
willen dat je in je laatste minuut 
onaanvaardbaar voor Mij zou 
verschijnen; heel Mijn Wezen verlangt 
naar jouw volmaaktheid, klaag dus nooit 
over hen die je in geschreven vorm en 
publiekelijk belasteren; jouw lijden 
verheerlijkt Mij dus laat je ziel dorsten 
naar zulke beledigingen, welk groter 
geschenk zou Ik een ziel kunnen 
aanbieden die nog zo ver van de 
volmaaktheid is verwijderd? kom dicht 
bij Mij en vertrouw op Mijn vergeving; 
 

   
 
(Later) 
 
(Deze boodschap was voor (…). De Vader 
sprak.) 
 
kijk, Ik ontvang niet veel geschenken en 
gaven, de offergave en de edelmoedigheid 
van hem die Ik heb uitgekozen om jou te 
adviseren, behaagt Mij; “smeek Mij je 
voetstappen te leiden bij deze taak opdat 
je voortgang maakt in de waarheid; het 
geeft Mij vreugde als je Mij hoort; spreek 
Mijn kinderen over Mijn voorschriften, 
vertel hen dat Jahweh, je Eeuwige Vader, 
Vader van allen, hen vraagt nu en dan 
Zijn Gelaat te zoeken …” 
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(Jahweh gaat verder:) 
 
prijs Mij, Vassula, bid en bekommer je 
alleen om Mijn Belangen, Ik, Jahweh, 
zegen je uit de grond van Mijn Hart; Ik 
bemin je! 
 
 

25 oktober 1992 
 

(Rome) 
 
altaar! Ik zal Mijn Woorden op jou 
plaatsen; luister en schrijf:  
 je bent onder Mijn Tent, geef jezelf 
dus elke dag aan Mij over, zodat Ik Mijn 
Wil in jou kan doen; wees vreedzaam en 
gewillig; je bent Mij zeer kostbaar, Mijn 
kind;  
 - Vassula, Mijn duif, Wijsheid die tot 
nu je Leermeesteres is geweest zal 
doorgaan je te onderrichten en je te 
zeggen wat je plichten zijn: Ik zal je 
smeken om liefde voor je zuster, 
Rusland; Ik zal je naar haar terugsturen 
en met jou Mijn Eigen Hart; Rusland is 
Mij bijzonder dierbaar; inderdaad, 
Rusland is vandaag als een open veld, 
gereed om te worden ingezaaid; haar 
bodem is gereed om elk zaad te 
ontvangen; Ik heb openbaringen 
gegeven door Mijn Geest om in haar te 
worden gezaaid; het zal niemand worden 
toegestaan enig ander fundament te 
leggen dan Mijn Eigen fundament;  
 Ik ben het, God, die Rusland heeft 
bestemd voor Mijn Heerlijkheid en het is 
door haar dat er licht zal schijnen vanuit 
haar duisternis, het is door haar licht dat 
het hart van jouw generatie zal worden 
verlicht met de kennis van Mijn 
Heerlijkheid; Ik zal Mijn Geest 

uitstorten over het Huis dat Ik haar 
gegeven had en Ik zal Mijn Heerlijkheid 
in haar tentoonspreiden om Mijn Naam 
te eren;  
 het was over haar dat Ik in het 
verleden sprak door Mijn kleine 
profeten,1 Ik zeg je: al haar glorie die zij 
eens bezat zal Ik dubbel teruggeven, 
want zij zal Mij met heel haar hart 
volgen en Mijn Heilig Gelaat weer 
zoeken; niemand zal zich ten koste van 
haar amuseren, want Ik zal haar 
verheffen om het hoofd2 te worden van 
vele volkeren; 
 in haar armzaligheid zal Ik Mijn 
Koninkrijk weer opbouwen, ach Vassula! 
wacht maar af! 
 

 
 
 

1 november 1992 
 

IJver voor U verteert mij, 
ik ben van U, Heer; 

keer U alstublieft tot mij 
en vul mijn mond om mij te laten herleven. 

Red mij van de tong van de mensen … 
 

aanvaard de hulde die Ik je nu3 heb 
aangeboden, 

 
Ik bemin U, Heer, tot dwaasheid toe. 
 
bemin Mij voor hen die dat niet doen; Ik 
Ben waakt over je;  
 beetje bij beetje heb Ik je opgericht, 
dierbaarste ziel, opdat je Mij zou 
verheerlijken; jij moet deze generatie de 
woorden: Liefde en Eenheid leren;  

 
1 De kinderen van Fatima. 
2 Geestelijk. 
3 Ik hoorde juist dat iemand, die ik ken, mij vervolgt. 
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luister Vassula van Mijn Heilig Hart, 
Mijn Liefde zal je redden; nietig en 
veracht zul je worden; tegengesproken 
en niet geloofd door mensen binnen 
Mijn Huis zul je worden; vervolging zal 
je dagelijks brood zijn, dit zal jouw 
eerherstel zijn op aarde, want al deze 
dingen zullen je schreden richten naar 
Mijn Koninkrijk; de sporen die je 
achterlaat zullen veel andere zielen tot 
Mij brengen; concentreer je daarom op 
Mijn Eigen sporen en volg Mij;  
 Ik ben blij dat je deze openbaring aan 
Mijn Moeder hebt toevertrouwd, Ik zeg 
je, dat je geen betere keuze had kunnen 
maken; Mijn Moeder zal je verdedigster 
zijn, en niemand zal deze geschriften 
kunnen schaden, Ik heb ze gezegend,  
Mij zo dierbare, Ik bemin je, twijfel nooit 
aan Mijn Liefde;  
 Ik, Jezus, ben met je; Ik verheug Mij 
in jou; 
 

   
 
 

5 november 1992 
 
vrede, Mijn kleintje; opgericht door Mij, 
ga Mijn Heilig Hart binnen; je zult je 
onderdrukkers overwinnen, ja, stuk voor 
stuk zullen ze vallen; 
 
Ik ben zwak en verre van sterk … 
 
houd in je gedachten dat Ik Ben de Rots is 
en dat je sterkte van deze Rots zal komen; 
altaar? Ik zal voor je zorgen; je moet Mij 
vrij laten om je te zuiveren; smetten in je 
ziel maken Mij bedroefd en zijn een 
verschrikking voor Mij; Ik wil dat Mijn 
altaar smetteloos is, Ik wil dat het zuiver 
is; Ik wil je kleden in schitterende 
gewaden; zegen Mij, Ik die je raadsman 
ben; 

 
Ik zegen U, Heer Jezus. 
 
Ik moet je beroven en je arm maken, Ik 
houd van armoede; uit aarde 
voortgekomen, heb je Mij niets te zeggen? 
 

Ik ben Uw slachtoffer 
en met U en in Uw Handen  

wil ik zijn, 
om in staat te zijn te voelen wat U hebt 

gevoeld 
toen U op aarde was. 

Ik wil U proeven. 
 
Ik zal je toestaan Mij te smaken als dat 
het is waar je naar verlangt… Ik zal je, als 
je het Mij toestaat, aan Mijn Wil 
onderwerpen; … en jij zult leren hoe groot 
Mijn Naam is en hoe volmaakt Degene is 
die je benaderd heeft … 
 

   
 
 

10 november 1992 
 
vrede zij met je; de landen van 
tegenwoordig zijn totaal verdorven en 
hebben alles behalve Mij;  
 wat correct lijkt in de ogen van de 
wereld is weerzinwekkend in Mijn Ogen 
en is al door Mij veroordeeld; als de 
wereld je haat komt dat omdat je Mij 
bemint; laat je getuigenis krachtig zijn in 
Mijn Ogen, en Ik zeg je, jouw getuigenis 
zal alleen krachtig zijn als je je helemaal 
opoffert voor de redding van de zielen en 
jij je liefde toont door je leven te geven 
voor je vrienden en voor hen die jij je 
vijanden noemt, zodat als Mijn Dag 
komt je geen schaamte hoeft te voelen;  
 Ik, Ikzelf zal je van Mijn Kracht 
voorzien, ga intussen door met het werk 
dat Ik je gegeven heb en juich van 
vreugde; verheug je, want met Mijn 
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Macht zal Ik door hun muur heen 
breken en alles wat voor jou verborgen is 
geweest aan het licht laten brengen; je 
ogen zullen allerlei dieren en slangen 
zien kruipen; maar wees niet bang voor 
hen die het lichaam doden; Ik zeg je dat 
ze de ziel niet kunnen doden, vrees 
veeleer hem die zowel het lichaam als de 
ziel kan vernietigen in de hel! volg in 
Mijn Voetsporen en zoek niet naar eer of 
lof;  
 als de wereld je voor een bedrieger 
aanziet, weet dan dat je oprecht bent, 
want de eerste die de wereld voor een 
bedrieger heeft gehouden was Ik; bemin! 
en vergeef! bid voor hen die 
ongelooflijke complotten tegen Mijn 
Heilige Geest smeden en oordeel ze niet 
opdat wat fataal is voor hen, niet voor 
jou fataal zal worden; laat Mij hen 
terechtwijzen, laat alles wat je doet op 
liefde gebaseerd zijn; Ik zal voor je 
zorgen en je met vertroostingen 
vervullen; elke doorn in Mijn Lichaam 
zal tenslotte verwijderd worden; Liefde 
zal zegevieren; 
 

 
 
 

15 november 1992 
 
"Werd mijn lijden maar eens gewogen, 
mijn leed op de weegschaal gelegd, 
zwaarder zou het blijken dan al het zand 
aan het strand van de zee; daarom vloeit 
mijn mond ervan over.”1 
 

Ik huiver van ontzetting bij de gedachte 
dat ik ongelijk zou kunnen hebben! 
Zal ik in Uw Tegenwoordigheid, schuldig 
bevonden worden mijn God? 
Toch ben ik in U geworteld, 

 
1 Job, 6:2-3. 

ik zag U daar staan, zwijgend, 
met Uw Hand uitgestrekt als iemand die 
aalmoezen verwacht, 
toen hoorde ik een Stem2 en werd mij een 
Naam3 gegeven, 
en mijn ziel bezweek in de Armen van 
Mijn Vader. 
O God! Hoezeer bemin ik U! 

 
Mijn kind, Mijn kind … Ik, de Heer, hoe 
bemin Ik jou! Ik bemin je tot schreiens 
toe … houd op te luisteren naar de boze, 
die probeert om alle goede dingen die Ik 
je gegeven heb te vernietigen;  
 heb vertrouwen in Mijn Liefde, Ik zal 
je nooit4 in de steek laten … nooit …5 heb 
dus Mijn Vrede, deze Vrede die Ik je 
gegeven heb en weet, Mijn kind, dat je 
nooit een grotere liefde zult ontmoeten 
dan de Mijne … ach, Mijn kind, klamp je 
vast aan de zoom van Mijn kleed; Ik ben 
hier en met je; 
 

 
 
 

19 november 1992 
 
Uw behulpzame slavin is tot Uw Dienst. 
 
Vassula van Mijn Heilig Hart, beminde 
van Mijn Ziel, kom tot Mij; als je vervolgd 
wordt ga dan Mijn Heilig Hart binnen en 
proef Mijn Liefde; onder velen heb Ik jou 
uitgekozen om Mij te volgen op het Pad 
dat leidt naar de Eenheid; Ik heb je tot 
Mijn leerlinge gemaakt en Ik ben niet 
alleen je Opvoeder en Leermeester 
geworden maar Ik ben je Bruidegom 

 
2 Stem van de Vader.  
3 Jahweh. 
4 Hij zei deze woorden bijna als een fluistering. 
5 Hij fluisterde dit woord. 
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geworden; met Mij zal het je aan niets 
ontbreken, beminde; 
 
Wilt U mij dicteren, Heer? 
 
elke minuut van je leven! wees elke 
minuut van je leven met Mij! bewijs je 
liefde voor Mij in gebed, in het schrijven, 
in meditatie, in het ontvangen van Mij in 
de Heilige Eucharistie en in de uren van 
aanbidding, bewijs je dorst naar Mij, 
bewijs je trouw door in liefde verenigd te 
blijven met Mijn Hart; wees standvastig, 
afhankelijk van Mijn Kracht en kijk altijd 
uit naar de ontmoeting met Mij; ach, 
kleintje, heb je het niet begrepen? heb je 
niet de grootte van de Liefde opgemerkt 
die Ik voor je koester en Mijn 
vriendschap? …  
 en nu, nu je nog hier bent, voeg je 
gebeden bij die van de heiligen en 
bedenk dat Ik volmaakt goed weet wat je 
in je hart hebt; Ik ken je noden; alles! 
jullie allen behoren Mij op dezelfde wijze 
toe, en zou Ik Mijn Leven niet opnieuw 
willen geven voor jullie als dat nodig zou 
zijn!1 … 
 hier ben Ik, en Ik zend Mijn Geest om 
jullie te herinneren aan de grootte van 
Mijn Liefde, en om jullie te vragen de 
wereld uit de weg te gaan, die alles heeft 
behalve Mij; voor ieder van jullie heb Ik 
een plaats in Mijn Heilig Hart; kom, 
verenig je hart met Mijn Hart en leef 
Onze Boodschappen; Ik zegen ieder van 
jullie en laat de Zucht van Mijn Liefde op 
jullie voorhoofd achter; wees één! 
 

 
 
 

 
1 Deze woorden werden met veel expressie gegeven, 
daar ze uit Zijn Goddelijk Hart kwamen. 

27 november 1992 
 
vrede zij met je; Ik ben het, Jezus; bid met 
Mij en zeg: 
 

Vader, alles wat ik U nu vraag, 
is mijn geloof te versterken; amen; 

 
(Ik heb het met Jezus herhaald.) 
 
 

29 november 1992 
 
(Filippijnen – Manila.) 
 
Ik ben jullie Goede Herder; Ik heb jullie 
roep van boven gehoord, dus hoe kon Ik 
jullie roepen weerstaan, als Ik jullie 
klagen hoor en jullie doodsangst zie? Ik 
ben op deze wijze gekomen om tot jullie te 
spreken en jullie harten te herinneren aan 
Mijn verzoek:2 hebben jullie je allemaal 
verzoend met je broeders, met je zusters, 
met iedereen? slechts een enkeling heeft dat 
gedaan … 
 hier ben Ik om jullie opnieuw Mijn 
woord te geven; Ik kom niet als een 
Rechter, nog niet, en als Ik jullie 
terechtwijs is dat vanwege de grootte van 
de liefde die Ik voor jullie heb … Ik ben 
een Jaloerse God en Ik wil gebeden, 
gebeden zonder ophouden;  
 ach, beminde kinderen, als jullie eens 
wisten hoe Mijn Hart verscheurd wordt 
telkens wanneer een van jullie het 
voldoen aan Mijn verlangens tot later 
uitstellen … Ik zeg jullie, Ik zal weldra 
neerdalen in volle kracht met Mijn 
Heilige Geest om het zicht te geven aan 
de blinden en het zicht te ontnemen aan 
hen die zeggen dat ze zien … 
 de geest die over deze wereld 
rondhangt is een opstandige geest, die 

 
2 Op 24 oktober 1991 gaf de Heer een boodschap aan 
de Filippijnen met het verzoek zich te verzoenen. 
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de wereld beveelt een goddeloos leven te 
leiden en zo Mijn Heiligdom te 
ontheiligen; zijn jullie niet allen Mijn 
Heiligdom? verblijd jullie Vader in de 
Hemel en bid voor de Verzoening van 
deze wereld; gelukkig de vredestichters 
als ze werken voor de Vrede! zij zullen 
kinderen van de Allerhoogste worden 
genoemd;  
 bid opdat Mijn Kerk één word; 
vandaag heerst er een verdeeldheid in 
Mijn Kerk zoals nooit tevoren; zoals 
Kaïn en Abel, broers, maar toch de een 
van de ander verschillend; één bloed, en 
toch verschillend; de een was oprecht, de 
ander niet, de een was geneigd tot het 
goede, de ander tot het kwaad en Mij 
onwelgevallig; de een was trouw en 
toegewijd, de ander verraderlijk en een 
rebel: dit zijn vandaag de leden van Mijn 
Kerk; Ik heb twee soorten: de een 
toegewijd, de ander, een rebel; Mijn 
Kerk is verdeeld;  
 Ik zeg jullie voorwaar dat Mijn 
Koninkrijk onder jullie is; - Mijn Heilige 
Geest waait vandaag over jullie allen om 
het weinige dat in jullie is overgebleven 
nieuw leven in te blazen en om de 
rebellen weer tot bezinning te brengen; 
Mijn Heilige Geest van Genade blaast 
over jullie Mijn Hartstochtelijke Liefde; 
de schapen die Mij toebehoren zullen 
Mijn Stem van verre herkennen, weldra 
zal Ik de leerlingen duidelijk laten 
stralen;  
 Ik, jullie Koning, zegen ieder van jullie 
uit de grond van Mijn Hart; wees één!  
 

   
 
(Later) 
 
(Onze Gezegende Moeder geeft een 
boodschap voor de Filipijnen.) 
 

zoals een Moeder, kom ik jullie vragen te 
luisteren naar jullie Vader; luister naar 
Hem en doe wat Hij jullie vraagt te doen;  
Ik heb jullie op een speciale manier de 
Wonden van Onze Harten getoond; Ik 
zal op deze wijze nu nog slechts voor een 
korte tijd bij jullie blijven, maar ik zal 
jullie niet verlaten, jullie die de 
lammeren van de Herder zijn, zonder 
ervoor te zorgen dat jullie beschutting en 
weide hebben;  
 de wereld heeft de Tijden weer 
verkeerd beoordeeld en kan ook de 
Tekenen niet herkennen; de wereld 
luistert niet naar Onze Twee Harten en 
begrijpt ze niet, ze verwerpen Ons … 
maar het uur is nabij waarop een Licht 
van boven zal schijnen en Onze Twee 
Harten, als Twee Lampen die naast 
elkaar schijnen, zullen deze wereld 
nieuw leven geven door haar van de 
duisternis naar het licht brengen; die 
Twee Harten, die door de wereld zijn 
bestreden, zullen op het einde 
zegevieren en de koninkrijken van de 
wereld zullen voorbijgaan en vervangen 
worden door het Koninkrijk van Mijn 
Zoon … dit alles is nu jullie zeer dichtbij!  
 wanneer jullie van hier vertrekken,1 ga 
dan heen met de vrede van de Heer en 
Mijn vrede;  
 
 

1 december 1992 
 

Uw woord is mijn vreugde, 
mijn leven en mijn hoop. 
Wat hebt U in mijn slechte hart 
gevonden 
om Uw Troon daarin te vestigen? 
Dag en nacht toont U mij Uw gunsten. 

 
Ik heb Mijn Troon in jouw hart gevestigd 
om je te redden en te verlossen; Ik heb 

 
1 De kerk waarin we verbleven. 
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Mijn Troon in jouw hart gevestigd om 
over je te heersen;  
 Ik heb Mijn Troon in jouw hart 
gevestigd om je te begiftigen met Mijn 
Geest; je armoede bekoorde Mij, je 
ellende heeft Mij aangetrokken; als zo’n 
gunst wordt betoond aan de slechten, zal 
Ik dan niet veel meer de rechtschapenen 
begunstigen, oh kleingelovigen?  
 Ik ben de Eerste en de Laatste, het 
Begin en het Einde; 
 

 
 

 
2 december 1992 

 
Toon mij het Licht 

van Uw Heilig Gelaat, 
verhef mijn ziel tot de toppen 

en laat mij U zien! 
 
geef Mij dan eerherstel en evangeliseer 
met liefde voor de Liefde; elk woord dat 
je zult zeggen ter verheerlijking van Mijn 
Heilige Naam, zal worden gezegend, 
zodat het als een duif zal fladderen en de 
plaats zal bereiken waar het zijn thuis zal 
maken; ic, Jezus ;1 
 geef Mij eerherstel en geef Mij je tijd, je 
verstand, je hand en je hart om te 
gebruiken voor Mijn Heerlijkheid; let dan 
op Mijn Lippen, raak Mijn Hart aan en 
schrijf; laat nooit de zoom van Mijn kleed 
los!  
 

 
 
 

 
1 ic zijn de initialen die men aantreft op Griekse 
iconen waarop Jezus is afgebeeld. IC is een afkorting 
voor “Jezus” (ICTHUS). 

(Juist toen Jezus deze boodschap 
ondertekende en verzegelde zei Hij tegen 
mij in een fluistering: "Sarajevo2 zal te 
gronde gaan".) 
 
 

3 december 1992 
 
(Vóór mijn zending in Australië.) 
 
kijk naar Mij! ontvang Degene die je het 
meest bemint! Mijn lam, Ik ben met je en 
Mijn Woord zal in je mond worden 
gebracht en Het zal hun harten insnijden 
en doorboren; goeden en slechten zullen 
je horen; je zal de kennis prediken en 
onderrichten die Ikzelf je gedurende deze 
jaren gegeven heb; volharding? is dat wat 
je nodig hebt, kind? 
 
Ja, mijn Heer! 
 
Ik zal je gezelschap houden om je ziel te 
laten opleven; Mijn tegenwoordigheid zal 
je hart bemoedigen en je zult volharden; 
we zijn partners, nietwaar? 
 
Dat zijn we! 
 
wees dan niet bang. Ik en jij, jij en Ik, en 
de kracht van Mijn Heilige Geest zal je 
verheffen en zal fluisteren en je de 
gezonde Leer influisteren en in 
herinnering brengen die Ik je gegeven 
heb; wees niet bang, Ik heb je nooit in de 
steek gelaten; Ik zal je een 
welsprekendheid verlenen om je Koning 
te eren; 
 

   
 
(Later) 

 
2 Sarajevo is een stad in ex-Joegoslavië. Drie dagen 
nadat de Heer dit zei, op 5 december 1992, werd 
Sarajevo aangevallen. 
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Christus,  
U bent het thema van mijn lofprijzing in 
onze bijeenkomsten. 
Ik heb de instructies gekoesterd 
die U mij van Uw Lippen hebt gegeven. 
Nu roep ik U aan, Heilig Hart, 
mij te helpen de Onpeilbare Tederheid te 
laten zien, 
de Liefde van de Almachtige God, Onze 
Vader,  
de fijngevoeligheid van Uw Eigen Heilig 
Hart 
en de Oneindige Rijkdommen van Uw 
Geest. 

 
Ik heb de Hemelen opengescheurd en ben 
naar beneden in je kamer gekomen; 
verenig je nu dus met het koor van de 
heiligen en zing met heel je hart, ja, van 
ganser harte; Mijn Heerlijkheid zal 
worden gedeeld met de onschuldige 
zielen, de armen en met hen die hun hart 
met het Mijne hebben verenigd; Ik zal 
Mijn Liefde tonen en aan iedereen laten 
zien dat jullie een grotere Liefde dan de 
Mijne niet zullen vinden; zie je wat je 
hebt? De Liefde Zelf komt naar je kamer 
om tot je te spreken; je hebt Mij van 
aangezicht tot aangezicht gezien;  
 Ik, Jezus, zegen je uit de grond van 
Mijn Hart; voel je bemind Ik, Jezus 
Christus, ben verrezen en levend, en ben 
dichtbij je, nu … ic; 
 
 

7 december 1992 
 

(Australië.) 
 
(Kort voor de bijeenkomst gaf God, onze 
Vader, mij deze boodschap.) 
 
schrijf: vertel hun dat Ik de Tederste 
Vader ben; vertel hun hoe Ik Mij 
neerbuig om hen te bereiken, nu; 

 Liefde en Trouw dalen nu neer om 
jullie allen te omhelzen, om jullie te 
vernieuwen, jullie te doen herleven en 
jullie uit de lethargie te tillen die deze 
aarde bedekt; zeg niet dat Ik te ver weg 
ben om te bereiken, onbewogen 
tegenover jullie ellende en doof voor 
jullie roepen;  
 als vlammen jullie landen verteren en 
vuur de mensen van de aarde vernietigt, 
is dat alles te wijten aan de grote 
geloofsafval die het ene land na het 
andere land in zijn greep kreeg en 
binnendrong in het hart van Mijn Wet; 
deze geloofsafval heeft jullie verarmd en 
liet jullie geloven dat jullie vaderloos zijn 
… wat heb Ik een medelijden met jullie! 
O generatie, hoelang moet Ik nog 
wachten? Mijn waarschuwingen en Mijn 
oproepen weergalmen over de aarde, en 
hoewel Mijn smart intens is en Mijn 
Gerechtigheid nu overloopt, kan Ik Mij 
nog laten vermurwen en kan Ik de hulde 
die jullie Mij zouden aanbieden nog 
aanvaarden;  
 Ik ben bereid jullie te vergeven door 
het Bloed dat door Mijn Zoon is vergoten 
en door Zijn Offer, als jullie Mijn 
Woorden ter harte nemen; Ik, die jullie 
uit Liefde heb geschapen vraag jullie: zal 
Ik van jullie je kreet van berouw horen?... 

dochter, verheerlijk Mij en openbaar 
met liefde Mijn Heilig Gelaat aan 
iedereen! Ik zegen je en ieder die je 
vergezelt; 
 

 
 
 

9 december 1992 
 
vrede zij met je; door Mijn Vader 
begunstigde, wees Mijn Echo!  
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 vestig Mijn Koninkrijk in Australië, 
zaai overal en in alle richtingen Mijn 
zaden van Liefde; stel het niet uit en 
beantwoord alle vragen die je gesteld 
worden; Ik zal je voldoende kracht geven 
om Mijn Boodschap te verkondigen …  
 laat de overtuigende kracht van Mijn 
Geest zien; laat zien hoe Mijn Heilige 
Geest de diepten van de Waarheid en 
van de Eeuwige God onderwijst en 
openbaart; laat de onwetenden de 
realiteit van geestelijke dingen zien die 
door de Geest gegeven worden, en 
onthul de Kennis die door Mijn Geest 
gegeven is; laat de volle kracht van Mijn 
Geest zien, hoe Hij ontvouwt, getuigenis 
geeft, en bevrediging geeft aan de armen, 
de eenvoudigen en de nederigen, maar 
Hij vermijdt de rijken, de wijzen, de 
trotsen die Mijn Geest beoordelen met 
hun natuurlijk verstand en alles 
beoordelen in termen van hun geest; 
Vassula, beoordeel je geestelijke groei en 
twijfel niet aan Mijn genade;  
 Ik, Jezus, ben je Leraar en Meester; 
twijfel nooit; ic; heb Mijn Vrede; 
 

   
 

 
10 december 1992 

 
(Adelaïde – Australië.)  
 
(Voor de bijeenkomst.) 
 
voel je gelukkig dat Ik je heb gered; sta 
Mij nu toe je te gebruiken voor Mijn 
heerlijkheid; laat Mijn kinderen de 
Kennis begrijpen die Ik jou gegeven heb; 
ga door op dezelfde manier als op andere 
bijeenkomsten; glimlach naar Mij, Mijn 
Liefde voor jou is groter dan je denkt! 
kom, door genade heb Ik jou en 

miljoenen anderen omhoog getrokken, 
sta Mij nu toe je stappen te leiden, ic; 
 
Jezus! 
 
Ik Ben; 
 
Ga nog niet weg! 
 
waarom? wil je dat Ik blijf?1 ach, zie je? 
Ik zal Mij nooit aan je opdringen … 
 
Jezus? 
 
Ik Ben; 
 
Zeg alstublieft iets tegen mij. 
 
De Liefde bemint je; bemin Mij en dorst 
naar Mij zoals Ik naar jou dorst; liefkoos 
Mij nu en dan door Mij toe te staan in je 
hart te spreken; begrijp, ziel, dat je niet 
bestemd bent voor deze wereld, maar 
voor Mijn Eigen Koninkrijk in de Hemel, 
verwerp alles wat je aan de wereld bindt 
en zoek naar de hemelse dingen;  
 kom, wij, ons? 
 
Ja Heer!  
 
 

13 december 1992 
 

Onze Vader, die in de Hemel zijt, 
Uw Naam worde geheiligd … 
Onze Vader, 
wiens liefde is geopenbaard aan de 
minsten onder ons, 
heb medelijden met Uw schepping! 
U hebt ons een genadegave geschonken: 
onze vrijheid, om naar eigen keuze te 
gebruiken, 

 
1 Ik kon Hem niet antwoorden. Gewoonlijk vroeg Jezus 
mij om een half uur voor de bijeenkomst met Hem 
samen te zijn. Vandaag was ik laat gekomen. De tijd 
drong en ik wilde ook op tijd klaar zijn. 



Notitieboek  Waar Leven in God 90 
__________________________________________________________ 
 

maar wij hebben onze vrijheid tegen 
onszelf gekeerd. 
Als een scheermesje in de hand van een 
kind,  
gebruiken we haar, en houwen onszelf 
dood … 
O kom! en richt onze aandacht 
op Uw Heilige Naam, 
anders zullen we onszelf in stukken 
snijden! 
Ik roep U aan, Almachtige God, 
wilt U ons redden in onze zorgen, 
of zult U zich verbergen voor mijn 
smeken? 

 
dochter, je bent in dienst van Mijn 
Boodschap, en Ik heb je de wereld 
ingestuurd van volk naar volk, om op te 
roepen tot berouw en om deze wildernis 
terug te dringen; inderdaad, de menigten 
verdringen zich rond je; het is hun ter ore 
gekomen dat Ik Ben spreekt, en volk na 
volk spreekt over jou; ze zeggen tegen 
elkaar: "laten we gaan horen wat God 
zegt"; ze komen met duizenden en zetten 
zich voor je neer en luisteren naar wat je 
zegt, maar wie handelt ernaar? wat hen 
betreft ben jij als een liefdeslied, prachtig 
op muziek gezongen; je woorden bekoren 
hen, maar wie van hen brengt Mijn 
Boodschappen in praktijk? Hebben ze de 
woorden: verzoening, vrede, liefde en 
eenheid begrepen?  
 als zwavel en verterende vlammen 
komen - en die zijn nu zeer dichtbij - 
zullen ze weten dat Ik een profetes tot 
hen had gezonden;  
 vanaf het begin had Ik jullie Mijn 
Geboden gegeven, had Ik jullie gevraagd 
Mij, jullie Heer, te beminnen met heel je 
hart, heel je ziel en met heel je verstand; 
vandaag vraag Ik jullie Mij toe te staan 
jullie ziel aan te raken, zodat jullie hart 
in staat zal zijn Mij te prijzen en tegen 
Mij te zeggen dat noch dood noch leven, 
geen engel geen heerser, niets dat 

bestaat, niets wat nog komen zal, geen 
enkele macht, hoogte of diepte, noch 
enig geschapen ding, ooit zal komen 
tussen jullie en jullie liefde voor Mij;  
 Ik ben jullie Burcht; weet dat Mijn 
Liefde zelfs aan de allerminsten onder 
jullie is geopenbaard; zoek je redding 
niet in het licht van de wereld, daar jullie 
weten dat de wereld jullie het Leven niet 
kan geven; 
 weldra zullen Mijn Troon en het Lam 
op hun plaats zijn, en jullie ziel zal 
vernieuwd zijn door Mijn Alles 
Overtreffende Licht, omdat Ik, jullie 
Vader, van plan ben het geheugen van 
jullie ziel te herstellen en jullie hart tot 
Mij het woord Abba - Vader - te laten 
zingen! Ik zeg jullie, je behoort niet aan 
de wereld toe, waarom staan jullie jezelf 
dan toe telkens weer te worden 
bedrogen?  
 - sinds de grondvesting van de aarde 
heb Ik je bij je naam genoemd, maar als 
Ik Vrede voorstelde, universele Vrede, 
waren jullie bijna allemaal voor oorlog; 
toch stort Ik nu Mijn Heilige Geest uit 
om jullie te herinneren aan jullie ware 
fundamenten en dat jullie allen Mijn 
zaad zijn; maar tegenwoordig is Mijn 
zaad vol van dode woorden... Ik ben de 
Heilige die je het eerst heeft 
vastgehouden; hoelang nog zal je ziel 
weerstand bieden aan Deze Ogen die je 
het eerst hebben gezien? en hoelang nog 
zal je ziel Mijn smartelijke oproepen 
negeren?  
 velen van jullie flirten nog met de 
Gruwel van de Verwoesting in het 
diepste domein van jullie ziel; kunnen 
jullie niet zien hoe de Slang jullie steeds 
weer bedriegt op dezelfde manier als hij 
Adam en Eva heeft bedrogen? 
onvermoeibaar en subtiel suggereert 
Satan jullie om alle hemelse banden te 
verbreken die jullie binden aan Mij, 
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jullie Vader in de hemel; hij heeft het 
geheugen van jullie ziel gehypnotiseerd 
om jullie te laten geloven dat jullie 
vaderloos zijn, aldus een kloof 
scheppend tussen jullie en Mij, jullie 
God; Satan wil jullie van Mij scheiden en 
de navelstreng waardoor de 
levensstromen in jullie vloeien en die 
jullie met Mij verbindt doorsnijden; 
 generatie, je hebt nog niet voor Mij 
gekozen; wanneer zul je besluiten tot Mij 
terug te keren? willen jullie de drempel 
van dit tijdperk overschrijden met 
laaiend vuur, zwavel en verterende 
vlammen? hoe kon je ziel Mijn 
Heerlijkheid ruilen voor een waardeloze 
imitatie die de boze je dagelijks 
aanbiedt; vraag Mij om je dagelijks 
brood, en Ik zal het jullie geven! waarom 
zijn jullie allen zo bereid naar de Slang te 
luisteren? jullie en Ik weten dat Satan de 
vader van de leugen is, waarom luisteren 
jullie dan nog naar hem? Ik, jullie 
Schepper, ben jullie Vader en Ik roep 
jullie naar Mij terug; geloof in Mijn 
bezorgd roepen; zal jullie ziel de 
vriendschap met de Rebel voortzetten, of 
zullen jullie je verwaardigen van je troon 
af te komen en berouw te hebben? de 
beslissing is aan jullie; - er is niet veel 
tijd meer over - 
 Ik herinner jullie eraan op je hoede te 
zijn voor de valse leraren en de valse 
profeten die in jullie ziel troosteloosheid 
teweegbrengen en het Evangelie verkeerd 
uitleggen, door jullie te vertellen dat de 
Heilige Geest niet bij jullie is om jullie aan 
je fundamenten te herinneren noch aan 
waar jullie vandaan komen; ze hebben al 
een woestenij van jullie ziel gemaakt en 
graven een reusachtige afgrond tussen 
jullie en Mij, jullie Vader; laat niet toe dat 
ze deze verwoesting in jullie ziel nog 
groter maken en jullie ertoe verleiden te 
geloven dat Ik jullie als weeskinderen heb 

achtergelaten; deze valse profeten hebben 
Mijn Zoon, Jezus, uitgemaakt voor een 
leugenaar, en van de Evangeliën een 
rinkelend cimbaal gemaakt, nietszeggend 
en leeg; ze hebben van Mijn Woord een 
gapend graf gemaakt;  
 wees dus op je hoede voor deze valse 
leraren, die jullie zeggen dat Mijn 
Heilige Geest niet kan neerdalen om 
tekenen en wonderen in jullie te 
verrichten; wees op je hoede voor hen 
die Mijn Heilige Geest veroordelen, Die 
jullie in jullie dagen meer dan ooit aan je 
fundamenten herinnert; wees op je 
hoede voor hen die de uiterlijke schijn 
van godsdienst ophouden, maar de 
innerlijke kracht ervan afwijzen, de 
innerlijke kracht die Mijn Heilige Geest 
is; 
 en als iemand van jullie belasterd 
wordt en ontmoedigd is omdat je getuigt 
van de Waarheid, wend je dan tot je 
Heilige Moeder; Zij zal je ziel troosten en 
je moed geven; als de wereld je diepe 
wonden toebrengt, wend je dan tot je 
Moeder, en Zij zal je wonden verbinden 
met haar Moederlijke Liefde en 
Genegenheid; zoals Zij zorg droeg voor 
Mijn Beminde Zoon, zo zal jullie Heilige 
Moeder ook zorg dragen voor jullie; in 
jullie armzaligheid en verdriet komt Zij 
naar jullie toe gevlogen en neemt jullie 
op in Haar Hart, datzelfde Hart dat jullie 
Verlosser ontving; jullie Heilige Moeder 
in de Hemel zal jullie leren Mijn 
Koninkrijk op aarde uit te breiden door 
jullie te leren Mij te beminnen;  
 laat dus de liefde de grondslag van 
jullie leven zijn; laat de liefde jullie 
wortel zijn; sta Mij toe, jullie Vader, 
jullie aan Mij te binden; sta Mij toe jullie 
ziel aan te raken; kom tot Mij en werp 
jezelf in Mijn Armen; wat is een grotere 
zegen dan te worden vastgehouden door 
deze Handen, die jullie geschapen 
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hebben? leg je oor op Mijn Mond, deze 
Mond die in jullie neusgaten ademde: 
Leven, en uit het stof van de aarde heb 
Ik jullie weer tot leven gebracht om de 
aarde te veroveren; Ik raakte jullie aan 
en vroeg jullie sindsdien te luisteren 
naar Mijn Woord; kom, jullie moeten je 
hart op het goede richten, verzaak aan de 
ongerechtigheden die jullie ziel bevlekken 
en 
 

 HEILIG MIJN NAAM 
 
met heel jullie hart; 
 

 
 

  
17 december 1992  

 
Heer, Vader en Opvoeder van mijn 
leven, 
die mijn hart hebt geleerd te 
gehoorzamen, 
U die mijn ziel verrukte 
Met een enkele blik van U, 
verberg Uw Heilig Gelaat niet voor mij, 
keer terug, opdat ik U mag beschouwen; 
O Jezus, kom! kom tot ons, 
waar het licht zelf 
als de dood van de nacht is! 

 
je koning is hier … bid met Mij tot de 
Vader: 
 

Vader, 
ik wijd mijzelf toe in Uw dienst 

met ziel en lichaam, 
opdat Uw Ogen en Uw Hart 

mij nooit verlaten; 
 

plaats Uw Koninklijke Troon in mij 
en geef mij Uw bevelen, 

laat mij toenemen in zuiverheid van hart 
om alles te volbrengen  

wat U mij gegeven hebt; 
amen; 

 
dochter, Ik zal deze reis met jou 
voltooien; wees niet bang; wat jou 
betreft, als je met Mij wandelt, in Mijn 
tempo, zul je niet tekortschieten; als jij je 
van Mij afwendt, zal Ik je kruisen 
verdubbelen om je te redden …1 wie tot 
Mij terugkeert, zal Ik niet afwijzen; luister 
naar Mijn Hartkloppingen, zodat hun 
geluid je elke opstandige gedachte 
ontneemt; Ik, Jezus, zegen je;  
 

   
 

 
21 december 1992 

 
(Gelezen in de week voor de eenheid in Los 
Angeles en Sacramento.) 
 
dochter van Mijn Heilig Hart, Ik zou 
willen dat je schrijft; luister naar Mijn 
Stem vanuit de hemel; 
 Mijn Woorden van Verzoening, Vrede 
en Eenheid zijn niet gehoord noch 
gerespecteerd, Ik heb eenmaal 
gesproken en Ik zal niet nogmaals 
spreken; Ik zal niets nieuws toevoegen; 
 
Heer, het is blijkbaar niet gemakkelijk2 

 
Ik wil dat je stem deze keer in januari3 
buldert! Ik wil dat je stem zo luid als 
nooit tevoren buldert! je zult uit Mijn 
Naam spreken; laat de hele wereld 

 
1 Ik begreep dat als ik Hem niet volg, Hij mij ook zal 
verlaten en met alleen maar kruisen. Toen Hij 
merkte dat ik Hem verkeerd begreep voegde Hij er 
de volgende zin aan toe. 
2 Ik wilde zeggen: “om de data van Pasen te gelijk te 
maken”. Dit is wat degenen die voor de eenheid 
werken mij hadden verteld. Maar Jezus onderbrak mij 
en ging verder, met krachtige Stem. 
3 De maand voor de Eenheid. 
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horen: de dagen zijn nu geteld, er is niet 
veel tijd meer over, en de genade die de 
mensheid omhulde zal abrupt en 
plotseling tot een eind komen … dit zal 
gebeuren opdat de wereld zal beseffen 
hoe groot Mijn Barmhartigheid en Mijn 
Goedheid waren die jaar na jaar van  
boven neerstroomden; … 
 vertel hen, die voor de eenheid 
werken, naar de hemel op te kijken; te 
zien hoever die verwijderd is van de 
aarde! zover zijn hun harten van elkaar 
verwijderd; zo verdeeld1 zijn ze; wanneer 
zullen ze allen een decreet uitvaardigen, 
met algemene stemmen, om het feest 
van Pasen op een en dezelfde dag te 
vieren?  
 Ik ben het moe hun nobele taal te 
aanhoren, misschien is die gepast en 
welsprekend voor hen, maar voor Mij 
klinkt het als een gongslag, want het is 
hol en leeg; Ik ben gekomen om tot hen 
te spreken, eerst uit bezorgdheid, toen 
uit medelijden, maar tot op de dag van 
vandaag heeft nog niemand zijn stem 
gedempt om Mijn Stem te horen;  
helaas voor jullie, die zeggen Mij ten 
dienste te staan en toch Mijn Koninkrijk 
beletten eenheid en stabiliteit te vinden! 
maar jullie zijn ’t niet die Mijn 
Koninkrijk bijeen zullen brengen … want 
jullie begrijpen niets en zullen het ook 
nooit begrijpen … als jullie, ondanks 
Mijn hemelse oproepen, de diepten van 
Mijn Hart niet hebben gepeild, hoe 
zouden jullie dan de argumenten van 
Mijn Geest kunnen ontrafelen, hoe 
kunnen jullie de Rijkdommen van Mijn 
Heilig Hart doorgronden?  
 Ik heb niet in parabels gesproken 
noch heb Ik in raadsels gesproken, Ik 
heb duidelijke woorden gebruikt om tot 
jullie te spreken; Ik heb de kerkelijke 

 
1 Jezus lijkt hier hun stappen te leiden, suggererend 
wat ze zouden moeten doen. 

functionarissen berispt en hen 
bijeengeroepen om tot hen te spreken,2 
maar hebben zij gevolg gegeven aan de 
oproep van Mijn Hart? het was hun 
plicht om een officiële oproep te doen; Ik 
heb de autoriteiten3 berispt; Ik was die 
dag4 niet gekomen om hen aan te vallen, 
maar om hen olie aan te bieden om hun 
lampen bij te vullen, opdat Mijn Kerk 
niet nog meer schade zou worden 
toegebracht; hoe velen van hen hebben 
hun handen naar de hemel uitgestrekt; 
Mij aanroepend? beseffen zij hoe Mijn 
Bloed tweemaal5 als water wordt 
vergoten?  
 - moge Mijn kreunen deze keer hun 
oor bereiken … wat Mijn rechterhand 
heeft geplant is in tweeën gebroken, toen 
in drieën, en daarna in stukken gehakt; 
waar is de complete wijnstok6 die Ik 
geplant had? … er was eens een 
wijnstok; elk seizoen verwachtte Ik dat 
Hij druiven zou dragen; hij bedekte 
valleien, bergen, en strekte zich uit tot 
voorbij de zee, want hij had wortel 
geschoten op Mijn eigen landgoed, op 
Mijn eigen erfgoed. Ik had zijn takken 
uitgestrekt om de vier uiteinden van de 
aarde te bereiken en de wereld met 
vruchten te verzadigen; maar in plaats 
van hem te bewaken hebben ze hem 
verwaarloosd, doornen en distels 
toegestaan zich eromheen te 
vermenigvuldigen, tak na tak, loot na 
loot verstikkend; de uitverkoren plant 
die Mijn Rechterhand had geplant is nu 
met de grond gelijkgemaakt en de 
schoonheid en de glorie en de vrucht die 
ze gaf, zijn nu afgevallen als rot fruit;  

 
2 Mij gebruikend als Zijn spreekbuis. 
3 Bij de Wereldraad van Kerken.  
4 Mij gebruikend als Zijn spreekbuis. 
5 De twee Paasfeesten: Rooms Katholiek en 
Orthodox. 
6 Kan worden geïnterpreteerd als Kerk, of Gods volk. 



Notitieboek  Waar Leven in God 94 
__________________________________________________________ 
 
 er is geen reden om te zwellen van 
trots, en houd op met trotse ogen te 
kijken ingeval jullie dwalingen zich 
vermenigvuldigen en jullie daden op 
jullie eigen hoofd neerkomen; Ik ben 
gekomen om jullie lamp met olie te 
vullen, ontsteek je lamp en gebruik haar 
nu zodat je ziet waar je heen gaat; ieder 
die deze keer verzuimt zijn lamp aan te 
steken en haar te gebruiken, bij hem zal 
deze lamp worden weggehaald en aan 
een ander gegeven worden; laat ze 
bidden en deze woorden zeggen: 
  

O Heer, 
U die onder ons verblijft, 
leid ons; 
plaats Uw Koninklijke Troon 
midden in Uw wijngaard, 
en geef ons Uw bevelen; 
 
O Heilige Heer van alles wat heilig is 
zuiver ons, opdat wij de ongereptheid 
van Uw Huis en van Uw wijngaard 
bewaren, 
kom liefdevol tussenbeide en bescherm 
wat Uw Rechterhand bewerkte; 
 
wij zijn tegenover U tekortgeschoten, 
maar wij weten, 
wij geloven en wij vertrouwen, 
dat U Uw Poort wijd open zult zetten, 
om de Rivier van het Leven te laten 
vloeien over Uw wijngaard 
en nog eenmaal zullen daaruit takken 
ontspruiten 
die vrucht zullen dragen en een 
koninklijke wijngaard zullen worden, 
koninklijker dan ooit tevoren 
omdat Uw Heilige Geest, de Gever van 
Leven, 
hem zal overschaduwen; 
amen 

 

en jij, Mijn Vassula, je lijden zal je leren 
geduldig te zijn; heb je niet gehoord dat 
geduld volharding voortbrengt en 
volharding hoop voortbrengt? en deze 
hoop, op deze hoop zal Mijn Koninkrijk 
verrijzen; laat alles in jou Mij nu 
verheerlijken;  
 Mijn Heilige Geest heeft jou getekend 
met Mijn Zegel, wees dus niet bang; 
herders, priesters, leraren, bisschoppen 
en kardinalen zullen de Roep van de 
Herder herkennen en Ik zal hun geest 
vernieuwen zodat hun oude ik 
verpletterd wordt en zij ten volle zullen 
beseffen dat Ik op Mijn Weg terug ben 
om heel Mijn schepping te herscheppen 
in de goedheid en heiligheid van de  
 

Waarheid; 
 

 
 
kom, Mijn dochter, Mijn kostbare, Ik Ben 
is met je; 
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1993 
 
 

6 januari 1993 
 

Jezus? Beminde van de Vader, 
de velden van mijn land1 zijn verwoest,2 
ze zijn nu de schuilplaats geworden 
van de hagedis en de spin, 
bent U er niet meer? 
Bent U niet langer in dit land? 
Waarom maakt het geen voortgang? 
Waarom laat U hen ver achter? 
De dood is onder hun deur 
binnengeslopen … 
Zoon van de Almachtige God, wanneer 
zult U 
Uw Heiligheid in deze natie 
tentoonspreiden? … 
"Vassilia mou, yiati kles?"3 

 
Ik ween om haar buitensporige trots … 
hoe moet Ik omgaan met hun 
buitensporige trots? ze luisteren niet naar 
Mijn Geest en volgen de bevelen van hun 
eigen trotse hart; 
 

Waarlijk, Heer van alle Heiligheid, 
doe ik niet mijn best om U te dienen, 
bemiddel ik niet voor de Eenheid? 
Kan ik ijzer breken met mijn blote 
handen4? 
Maar Uw Vuur kan dat doen. 
Uw Rijkdommen en Uw Schatten van 
Uw Heilig Hart kunnen het doen. 

 
dan zal Ik meer van je moeten vragen … 
Ik zal meer van je moeten vragen; alles 
wat je Mij geeft zal zijn om jullie allen in 

 
1 Griekenland. 
2 Geestelijk. 
3 Grieks: "Mijn Koning, waarom weent U?" 
4 De ijzeren staven uit mijn visioen die de drie Christe-
lijke Kerken voorstellen. 
 

liefde samen te binden, en jullie hart te 
verlichten zodat jullie geest zich kan 
openen voor Mijn Geest die jullie het 
innerlijk van jullie Vader in de Hemel zal 
leren, en de verborgen juwelen van de 
Wijsheid; 
 
Armzaligheid is aan Uw Voeten, om U te 
dienen Almachtige. 
 
ja! vertrouw Mij; Ik zal je altijd steunen, 
wees dus niet bang; … kijk naar Mij … 
Mijn verhemelte is droger dan 
perkament en de Vader zal dit niet veel 
langer verdragen; de wereld beledigt 
Hem en Zijn hele Koninkrijk; de wereld 
is zo slecht geworden, en Mijn Arm kan 
Zijn Arm niet langer ervan weerhouden 
op jullie5 neer te komen; … 
 ijzer kan gesmolten worden, verlies 
dus de moed niet … vergeet niet dat Ik je 
gestuurd heb met een zwaard in je hand, 
om te flitsen als de bliksem; want de 
hoogmoedigen ergeren zich in hun hart 
geweldig aan dit Nieuws dat Ik je 
gegeven heb om uit te dragen; het 
verontrust hun geest en doet hun knieën 
beven; wat jouw natie betreft, Ik zal haar 
omsmelten zoals men ijzer smelt: met 
Vuur … en ze zullen voortgang maken in 
heiligheid; 
 
(Boodschap van het Heilig Hart voor 
iemand.) 
 
Iets6 dat heeft bestaan, kan nooit 
sterven, Iets dat de vurigheid doet 
opleven en zichtbaar leven in Mijn Kerk 
brengt, zal nooit uitdoven;  
 jij bent met je eigen ogen getuige van 
de opleving van Mijn Heilig Hart en van 
Degene van wie je zegt: "Ik ken Hem en 

 
5 Plotseling stopte onze Heer en keek naar mij, alsof 
Hij Zich iets herinnerde, daarna sprak Hij. 
6 Het Heilig Hart. 
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ik bemin Hem;" wat vandaag wordt 
vervuld gaat niet zonder lijden en offer; 
Ik zal de Devotie tot Mijn Heilig Hart 
levendig houden en alles wat Ik 
daaromtrent heb onderricht - dit is Mijn 
Eigen belofte; het is jou gegeven te 
getuigen van de herleving van Mijn 
Heilig Hart, opdat jij je getuigenis kon 
geven; het is een voorrecht om het offer 
te zijn van Degene die je zonden 
wegneemt;  
 Ik aanvaard het getuigenis dat je Mij 
geeft in Mijn Geest; dus wat je met je 
eigen ogen ziet is de vervulling van jullie 
tijden; 
 

 
17 januari 1993 

 
(Vooravond van de week voor de Eenheid - 
Los Angeles.) 
 

Heer, ik bid zoals U gebeden hebt: 
mogen wij allen één zijn, 

zoals de Vader het is in U en U in Hem, 
opdat de rest van de wereld 

 mag geloven dat het de Vader was die U 
heeft gezonden; 

ik bid ook voor de schapen 
die niet van Uw Kudde zijn 

dat ook zij zullen luisteren naar Uw Stem, 
ik bid voor de Moslims, de Joden  

en voor anderen dat ze er vanaf vandaag 
toe zullen komen U te beminnen.  

 Amen 
 
Ik heb je gehoord, Ik heb je gehoord, Mijn 
vriendin; tenslotte zal iedereen Mij 
aanbidden; 

 
   

 
 

18 januari 1993 
 
(Sacramento.) 

 
(Het is vandaag mijn verjaardag en de 
eerste dag van de Week voor de Eenheid. 
Eens was het ook het feest van Petrus' Stoel. 
Vandaag ben ik door de zeer heilige 
bisschop Francis A. Quinn uitgenodigd om 
te spreken in de Kathedraal van het Heilig 
Sacrament. In de namiddag, kort voor mijn 
bijeenkomst, boden de mensen die mij 
hadden uitgenodigd mij een geschenk aan. 
Toen ik het zag voelde ik dat het van Jezus 
kwam, want Hij had mij op 21 oktober 1992 
het volgende gezegd ..."verheug je en jubel, 
want aan jou zal Ik op Mijn beurt Mijn 
Beker doorgeven … het is Mijn bedoeling 
natie na natie ertoe te brengen te leven 
onder Mijn schaduw en te doen geloven 
dat de Vader Mij gezonden heeft; ja, de 
Dag zal komen waarop alle aardse 
heersers, de bestuurders en de 
invloedrijke mensen, de hele bevolking 
Mij als de Christus zal erkennen, de 
Zoon van de Levende God; en vanuit 
elke plaats zullen de mensen eerbiedig 
hun handen opheffen in gebed en 
aanbidding, allen één van hart en 
eenstemmig …" en dit is wat ze mij 
aanboden: een vergulde Kelk, met daarin 
gegraveerd deze woorden: 
 

 Dat ze allen één mogen zijn 
 Feest van de Christelijke Eenheid 

 18 januari 1993. 
 
Na mijn toespraak hebben de twee 
aanwezige bisschoppen de Heilige Mis 
gecelebreerd. Het koor zong in de 
Kathedraal en alles was majestueus. Ze 
hebben mijn Kelk gebruikt tijdens die 
Heilige Mis voor de Eenheid en daarin het 
Kostbaar Bloed van Jezus geconsacreerd.  
 Toen ik mijn toespraak hield in de 
Kathedraal en naar de mensen keek die er 
waren, naar schatting 1800 mensen, voelde 
ik mij verdrietig. Hier was ik, gezonden 
door de Heer, om een toespraak te houden 
over de Eenheid en wat ik voor mij zag was 
misschien voor 98% Rooms-Katholiek; 
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“maar van de mensen van mijn eigen volk1 
was er niet één met mij;” er waren zelfs 
Moslims en Joden in de Kathedraal …  
 Maar de Heer bewaarde Zijn 
verjaardagsgeschenk tot later. - Kort voor 
de Heilige Mis kwam er een Orthodoxe 
priester met zijn assistent binnen. Na de 
Mis vroeg hij mij om een gesprek. We 
ontmoetten elkaar in de sacristie en ik 
begreep wat de Heer mij wilde zeggen: 
"Rusland zal het land zijn dat Mij het meest 
zal verheerlijken". Hij was een Russisch-
Orthodoxe priester …  
 In de duisternis van onze verdeeldheid 
zal een klein vlammetje van hoop op 
eenheid schijnen. Dit kleine sprankje hoop 
is Rusland. De Eenheid zal komen door 
Rusland, en het zal God verheerlijken! Ik 
vertelde de Russische priester dat hij mijn 
verjaardagsgeschenk van Jezus was. Zijn 
naam is Fr. Vassili, de mannelijke vorm 
van mijn naam, Vassula.  
 Het andere teken dat de eenheid door 
Rusland tot stand zal worden gebracht, 
was, dat toen ik aan de Heer vroeg een 
openingsgebed te kiezen, Hij het gebed van 
een Russische priester koos: Fr. Sergius 
Bulgakov. Hij had mij gevraagd op goed 
geluk open te slaan, en mijn ogen vielen op 
dit gebed, dat ik heb opgeschreven op 29 
december 1989. Hier is het nogmaals: 
 

“O Jezus Christus,  
onze Heer en Verlosser, 
U hebt ons beloofd altijd  

bij ons te wonen. 
U roept alle Christenen op  

tot Uw nabijheid en tot deelname 
aan Uw Lichaam en Bloed. 

Maar onze zonde 
heeft ons verdeeld, en wij zijn niet 

in staat samen deel te nemen aan Uw 
Heilige Eucharistie. 

Wij belijden deze onze zonde  
en wij bidden U, vergeef ons 

 
1 Grieks-Orthodoxen. (Ik hoorde dat de Griekse 
bisschop de Grieks-Orthodoxen verboden had naar de 
bijeenkomst te komen.) 

en help ons de wegen van de verzoening 
te bereiden volgens Uw Wil. 

Ontvlam onze harten  
met het vuur van de Heilige Geest, 

geef ons de geest van wijsheid en geloof, 
van moed en geduld, 

 van nederigheid en standvastigheid, 
van liefde en berouw, 
door de gebeden van  

de allergezegendste Moeder van God 
en van alle heiligen. 

Amen.” 
 

 
 

2 februari 1993 
 
(Ik riep de Heer, maar ik kon Hem niet 
horen. Het maakte mij bedroefd. Plotseling 
werd de stilte verbroken door het geluid 
van Zijn stap2 en Hij sprak verwijtend tot 
mij.) 
 
Mijn Geest rust op je; dag en nacht heb 
Ik op je gewacht!3 respecteer Mijn 
voorschriften! waarom houd je onze 
ontmoetingen tegen? nu zeg je: "hoelang 
zal dit duren?"4 als er slechts enkele 
minuten verstreken zijn; terwijl Ik, Ik 
heb meerdere dagen op je gewacht! 
hoelang zal Ik je nog verdragen? je zegt 
dat je vreugde ligt in het dicht bij Mij 
zijn; je bent armzalig in het goede! nietig 
klein schepsel, vergeet niet wie je op de 
been houdt; Ik heb je vriendelijk 
behandeld en Ik ben je Steun geweest; 
verklaar Mij dan je afwezigheid! 
 

Geef de arme en noodlijdende nog een 
kans! 

Ik verheug mij in niets anders op aarde dan 
in Uw Aanwezigheid! 

 

 
2 (Figuurlijk.) 
3 Gedurende drie dagen ben ik niet op deze wijze tot 
Hem gegaan. 
4 Zijn afwezigheid en Zijn zwijgen. 
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kies er dan voor met Mij te zijn! Ik heb je 
tot Mijn Hart geroepen, Ik heb je niet 
geroepen om de administratie te doen; 
 
Maar wie zal het werk dan doen? 
 
je hebt je zonde niet erkend!1 

 
Ja, ik heb gezondigd door mij niet aan Uw 
voorschriften te houden; 
 
en door Mij niet trouw te zijn, zeg het! 
 
en door U niet trouw te zijn. 
 
zeg: 

 
ik zal Mijn Heer prijzen en 

mijn ziel zal voor Hem alleen leven 
en ik zal Hem alleen dienen, 

en mijn lippen zullen voor Hem alleen 
zingen, 

en mijn hart zal 
aandacht schenken aan Hem alleen,  

en nu zal mijn hart 
alleen voor Hem kloppen; 

amen;2 
 
kan het stof Mij prijzen? kan het Mijn lof 
verkondigen? nee, tenzij Mijn Geest in 
dat stof leeft; zonder Mij ben je niets; het 
licht in je ogen komt van Mijn Licht; Ik 
zal je leren Mij te gehoorzamen want Ik 
zal je met de grond gelijkmaken; hoe zal 
Ik anders worden gezien? het is Mijn 
bedoeling je in heiligheid te laten groeien; 
Ik zal al Mijn plannen met succes 
bekronen, weiger Mij dus niet je te 
ontmoeten; doe je werk voorzover je kunt, 
maar zorg ervoor het betere deel niet te 
verwaarlozen;  
 vertrouw op Mij om je steun en 
nieuwe kracht te geven; bid; wij, ons?  
 

 
1 De Heer was hier strenger dan eerst. 
2 Ik heb het na Hem herhaald. 

   
 
 

3 februari 1993 
 

Heer mijn God, 
U staat erom bekend Uw edelmoedigheid 
te tonen 
voor de armen en voor de noodlijdenden. 
U staat erom bekend dat U de mond van 
de hongerigen vult  
en van hen die hun handen naar U 
uitstrekken. 
U verheft de noodlijdenden 
door hen een koninklijke plaats te geven 
bij de uitverkorenen  
in Uw hemels hof. 
U hebt de zwakken in Uw huis een plaats 
gegeven. 
U staat erom bekend dat U koningen en 
koninkrijken omverwerpt 
als ze een obstakel gaan vormen voor 
Uw Woord. 
Heer van Tederheid, 
U ziet met medelijden neer op ellende  
en zendt hun Wijsheid om hun Opvoeder 
te zijn 
en hun te leren in Uw Tegenwoordigheid 
te wandelen 
en Uw gunst te genieten.! 
Velen vervolgen mij en onderdrukken 
mij, 
maar Uw Wijsheid leerde me dat alles 
 tot Uw grootste Glorie strekt! 
Op niet te rechtvaardigen wijze jagen 
mensen mij op, 
ze wachten mij op om mij, Uw kind, op 
het geschikte uur te treffen, 
maar U bent een zo grote Vreugde voor 
mij 
dat ik, wat de mensen mij ook aandoen, 
zal doorgaan met vreugde 
Uw Naam te verkondigen. 
U bent een zo grote Vreugde voor mij dat 
niemand, 
ja, niemand mijn ogen van U kan 
afhouden. 
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U dompelt mijn ziel voortdurend onder 
in vreugde! 
Want U hebt mijn ziel in een doopsel van 
liefde geworpen, 
in een doopsel van Verterend Vuur, 
dat mijn hart in lichterlaaie achterlaat. 
U hebt mijn ziel overladen met een 
immense schat: 
die van Uw Heilig Hart. 

 
Mijn kind, door je volharding zul je het 
leven verwerven; je liefde en geduld 
zullen je plaats in de hemel verwerven; 
Mijn kind, Mijn kind, laat Mij je deel 
zijn; verheerlijk Mij en verkondig aan de 
naties de grootte van Mijn Liefde; vrees 
niemand, Ik ben voor je; sla je ogen op 
en kijk Mij aan …1 Ik ga Mijn volk 
redden en Ik zal mensen uit alle naties, 
rassen en talen aan de mouw trekken en 
hun vragen: "wil je mij volgen?" en ze 
zullen zeggen: "wij willen met U 
meegaan, daar wij nu de Waarheid 
hebben ontdekt," en Ik zal de een na de 
ander terugbrengen tot leven in Mijn 
Hart! Ik bedoel om vrede te brengen in 
elk hart;  
 ja! de wijngaard die Ik in het verleden 
heb geplant zal tot Mijn Glorie zijn 
vruchten voortbrengen; Ik zal niet 
dralen noch het roepen van de 
getrouwen negeren; als de één Mijn Kerk 
opbouwt terwijl een ander haar afbreekt, 
op wie zal de woede van Mijn Vader dan 
neerkomen op de Dag van het Oordeel? 
luister naar Mij: Ik heb je gevormd en 
opgevoed om Mijn Kerk te laten 
herleven en eenheid onder de broeders 
tot stand te brengen; Ik heb je 
geschapen, Vassiliki,2 en je bij je 
geboortenaam geroepen om de Mijne te 
zijn en vrijwillig in Mijn 

 
1 Ik keek op en dit zag ik: het Heilige, glimlachende 
Gelaat van Christus. 
2 Mijn officiële geboortenaam. 

Tegenwoordigheid te komen, op elk 
moment, en waar je maar bent3; Ik wil je 
dicht bij Mij;  
 O kind, door Mijn Vader zo 
begunstigd! als Ik jou heb gekozen om 
de Vader aan jou te openbaren en je te 
tekenen met Onze Liefde, en als Mijn 
Heilige Geest in jou ademde en je deed 
herleven en je ziel vervulde met Zijn 
Licht, de Duisternis in jou omvormend 
tot Licht, Vassiliki, dan gebeurt dit zodat 
de naties door jou Mijn Barmhartigheid 
en Mijn Liefde zullen zien;  
 je kunt jezelf afvragen: "waarom ik? 
waarom is dit alles mij overkomen?" Ik 
zeg je, vanwege jouw grote armzaligheid 
en je verbazingwekkende zwakheid; 
Mijn Hart, een Afgrond van Liefde, had 
medelijden met je; het zou iedereen 
hebben kunnen zijn; sta niet verbijsterd 
tegenover Mij! ken jij je Redder niet 
meer?  
 wie anders dan Ik zal medelijden 
hebben met Mijn volk? als horden 
volkeren voortdurend vervallen tot 
geloofsafval, en de kroon van de 
verschrikking op ieder hoofd staat en als 
losbandigheid hun hart regeert, hoe kan 
Ik dan blijven zwijgen? goddeloosheid 
heeft zich over de hele wereld verspreid, 
moet Ik dan blijven zwijgen? vertel hun: 
‘gelukkig is het hart dat vrede zal sluiten 
met zijn broeder4, want hij zal worden 
genoemd, kind van de Allerhoogste! 
gelukkig is het hart dat zal ophouden in 
de nacht te wandelen en zich echt zal 
verzoenen met zijn broeder5; hij zal zich 
niet alleen verheugen in Mijn gunst, 
maar waarlijk, Ik zal hem de 
onuitputtelijke Rijkdommen van Mijn 
Heilig Hart openbaren! zodat de mensen 
rondom hem, verbaasd over zijn 

 
3 Op deze speciale wijze. 
4 Hier betekent het mensheid. 
5 Idem. 
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stralende schoonheid, zullen zeggen: 
"waarlijk, God is in hem verborgen";  
 en jij, dochter, ga nooit van Mij weg; Ik, 
de Heer, zal je hoeden tot het einde; kom; 
 
 

18 februari 1993 
 
Heer, hoelang zult U hun1 nog toestaan U te 
tarten? 
 
als Ik de volgende keer tot hen zal 
spreken zal Ik een storm ontketenen! 
 
Ze hebben Uw adviezen in het oecumenisch 
centrum (in Mexico-City) veracht,2 zijn 
opgestaan en vertrokken tijdens de 
bijeenkomst. En zoals U weet, de grootste 
tegenstanders in de Wereldraad van 
Kerken en zij die noch mijn aanwezigheid 
daar wilden noch een bijeenkomst, waren 
de mijnen. 
 
maar Ik, de Overwinnaar, zal ze dubbel 
buigen … kijk, Vassula-van-Mijn-Passie, 
heb Mijn Vrede, zoek naar niemand 
anders dan naar Mij! ziel-van-Mijn-
Passie, ga uit naar de naties en laat de 
tegenstand aan Mij over, Ik zal hen, die 
zich tegen Mij verzetten, van hun zetels 
doen opstaan en ze dubbel doen buigen; 
vertrouw Mij, ga uit naar de naties en 
herinner iedereen aan Mijn Liefde en dat 
Jezus, Redder, betekent, Verlosser, en dat 
de grootte van Mijn Liefde voor jullie 
allen, alles overtreft … 
 kijk niet naar rechts noch naar links, 
herinner je hoe Mijn Vader, getroffen 
door je ellende, je Zijn Vrede heeft 
gegeven opdat je die Vrede aan iedereen 
zou doorgeven; Mijn Vader, ontroerd 

 
1 De Grieks-Orthodoxe geestelijken. 
2 Allen waren daar. De Grieks-Orthodoxen kwamen 
laat, luisterden gedurende twintig minuten, terwijl ik 
de Boodschappen van Jezus over de Eenheid voorlas, 
stonden toen woedend op en gingen weg. 

door je verbazingwekkende zwakheid, 
heeft jou, en door jou aan anderen, Zijn 
Gelaat geopenbaard; Mijn Heilige Geest, 
verrukt door je nietigheid, heeft over jou 
getriomfeerd en Zijn Troon in je 
opgericht om over je ziel te heersen, en 
Ik heb je hart gevuld met de 
Rijkdommen van Mijn Heilig Hart;  
 spoedig, beminde van Mijn Ziel, zal 
een wit linnen je bedekken en Ikzelf zal 
je in Mijn Hart hullen en je in Mijn Licht 
onderdompelen; dus kind-van-Mijn-
Brandende-Passie, sta Mij toe nog even 
langer je kleine hand te gebruiken,  
 schrijf: Ik ben uit de Hemel gestapt 
om jullie te bereiken, maar hebben jullie 
naar Mij geluisterd? Ik ben van Mijn 
Troon afgestapt om helemaal tot jullie 
kamer te komen om jullie het hof te 
maken en jullie eraan te herinneren dat 
jullie erfgenamen zijn van Mijn 
Koninkrijk; Ik heb Mijn Woonplaats 
verlaten en ben de Wildernis ingegaan, 
op zoek naar jullie; de Meester van de 
hemelen heeft jullie Zijn Liefde niet 
geweigerd, nooit! Ik heb je ogen 
toegestaan, schepping, om een Koning in 
Zijn Schoonheid te aanschouwen, om 
jullie te bekoren;  
 om Mijn Naam te eren heb Ik de 
doden doen opstaan om aan jullie Mijn 
Koninkrijk te prediken; waar is jullie 
antwoord? en jullie die over de Eenheid 
spreken, denken jullie dat lege woorden 
jullie zullen verenigen? wie van jullie is 
bereid al zijn comfort op te geven en Mij 
te volgen? zeg Mij, wie van jullie zal de 
eerste zijn om Mijn doodsstrijd en Mijn 
hunkering naar Eenheid en Vrede te 
beëindigen voordat het Uur komt? dit 
Uur, dat al Mijn engelen doet beven;  
 wie van jullie is de ziel die alle naties 
zal bezaaien met zaden van Liefde en 
Vrede? wie zal voor Mijn Belang trouw 
het Licht volgen en Mijn Naam dag en 
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nacht aanroepen? wie van jullie zal de 
eerste zijn om zijn voeten te plaatsen in 
Mijn met Mijn Bloed bevlekte 
Voetsporen? zoeken jullie Mij oprecht? 
zie, de dagen naderen waarin Ik ga 
komen met donder en Vuur, maar tot 
Mijn grote droefheid zal Ik velen van 
jullie onbewust en in een diepe slaap 
aantreffen! Schepping, Ik stuur je 
boodschapper na boodschapper om door 
je doofheid heen te breken, maar nu ben 
Ik jullie tegenstand en apathie moe; Ik 
ben ook zo moe van jullie kilheid; Ik ben 
zo moe van jullie arrogantie en 
onbuigzaamheid wanneer het erom gaat 
bijeen te komen voor de eenheid; jullie 
hebben nu de Beker van Gevoelloosheid 
gevuld en doen overlopen; vergiftigd 
door jullie eigen stem hebben jullie je 
tegen Mijn Stem verzet, maar dat zal niet 
voor altijd zijn; spoedig zullen jullie 
vallen, want jullie hebben je tegen Mijn 
Stem verzet door de bedrieglijke 
nonsens van jullie eigen stem; natuurlijk 
is Mijn Kerk een ruïne door jullie 
verdeeldheid; jullie volgen Mijn raad 
niet op en jullie brengen ook Mijn 
verlangens niet in praktijk uit gebrek 
aan geloof, maar Ik zal jullie hart aan 
jullie zelf en aan de gehele wereld laten 
zien; Ik zal laten zien hoe jullie in het 
geheim plannen hebben gesmeed om 
Mijn Wet1 te vernietigen; 
 het zesde zegel zal spoedig verbroken2 
worden en jullie zullen allen in de 
duisternis worden geworpen, en daar zal 
geen verlichting zijn, omdat de rook die 
uit de Afgrond opstijgt zal zijn als de 
rook van een enorme oven, zodat de zon 
en de lucht erdoor3 verduisterd zullen 
worden; en uit Mijn Beker van 
Gerechtigheid zal Ik jullie doen lijken op 

 
1 Jezus zei wat volgt op zeer ernstige toon. 
2 Apoc. 6: 12. 
3 Apoc. 9: 2. 

slangen, adders; Ik zal jullie op je buik 
laten kruipen en stof4 doen eten in deze 
dagen van duisternis; Ik zal jullie tot op 
de grond verpletteren om jullie eraan te 
herinneren dat jullie niet beter zijn dan 
adders … jullie zullen verstikken en 
stikken in jullie zonden;  
 in Mijn toorn zal Ik op jullie trappen, 
jullie in Mijn woede vertrappen! zie je? 
Mijn vier engelen staan nu angstig rond 
Mijn Troon, wachtend op Mijn bevelen; 
wanneer jullie het dreunen van de 
donder horen en bliksemschichten zien, 
weet dan dat het Uur van Mijn 
Gerechtigheid is aangebroken; de aarde 
zal schudden en als een vallende ster van 
haar plaats wervelen,5 bergen en 
eilanden uitroeiend van hun plaatsen; 
hele naties zullen vernietigd worden, het 
uitspansel zal verdwijnen zoals een rol 
perkament wordt opgerold,6 zoals je dat 
in je visioen hebt gezien, dochter,7 een 
grote doodsangst zal over alle bewoners 
komen; en wee de ongelovige! luister 
naar Mij: als de mensen vandaag tot je 
zeggen: "ach, maar de Levende zal 
Medelijden met ons hebben, je profetie 
komt niet van God maar uit je eigen 
geest;" zeg hen dan: hoewel jullie als 
levend worden beschouwd, zijn jullie 
dood; jullie ongeloof veroordeelt je; 
omdat jullie geweigerd hebben te 
geloven in Mijn Tijd van 
Barmhartigheid, en Mijn Stem hebben 
belet zich te verspreiden via Mijn 
woordvoerders om Mijn schepselen te 
waarschuwen en te redden, zullen jullie 
ook sterven net als de slechten;  
 wanneer het Uur van de Duisternis 
komt, zal Ik jullie je innerlijk laten zien; 
Ik zal jullie ziel binnenstebuiten keren 

 
4 Gen. 3: 14. 
5 Jes. 13: 13. 
6 Apoc. 6: 14. 
7 21 juli 1990. 
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en als jullie je ziel zullen zien zo zwart als 
steenkool, zullen jullie niet alleen een 
smart ervaren als nooit tevoren, maar in 
doodsangst zullen jullie je op de borst 
slaan en zeggen dat je eigen duisternis 
erger is dan de duisternis die jullie 
omringt;  
 en wat jou betreft1 (…) zo zal Ik Mijn 
Gerechtigheid aan de naties tonen, en 
alle naties zullen Mijn oordeel 
ondergaan als dit Uur komt; Ik zal 
menselijk leven zeldzamer maken dan 
ooit tevoren; dan, als Mijn woede 
bedaard zal zijn, zal Ik Mijn Troon in 
ieder van jullie oprichten, en met één 
stem en één hart, en in één taal zullen 
jullie, Mij, het Lam samen prijzen; 
 dit is voor vandaag genoeg, Mijn 
Vassula; wees niet bitter jegens je eigen 
volk, en, ziel, laat je eigen hart ook niet 
verontrust zijn; Ik zal je aan de wereld 
tonen als een teken van eenheid; je 
wordt tegengesproken en afgewezen, 
maar je weet nu waarom: omdat de 
eenheid niet welkom is, zoals de Liefde 
in veel harten niet welkom is; 
oprechtheid ontbreekt …  
 kom, wij, ons? 
 
Ja, mijn Heer …  
 

   
 

 
 

19 februari 1993 
 
vrede, Mijn beminde; ben je één met Mij? 
 
Maak mijn geest één met Uw Geest. U 
alleen, kunt dat doen, Heer. 
 
Ik ben blij dat jij je bewust bent van je 
nietigheid en dat je zonder Mij niets kunt 

 
1 Betreft mij alleen. 

doen; steun op Mij en Ik zal je ziel tot Mij 
trekken; de Liefde is bij je en Mijn Geest 
rust op je; sta Mij toe verder te gaan met 
de Boodschap van gisteren;  
 luister naar Mij: zeg hun dat 
barmhartigheid en toorn op gelijke wijze 
tot Mij behoren, die bij Machte ben te 
vergeven en Mijn toorn de vrije loop te 
laten; Mijn barmhartigheid is groot, 
maar Mijn gestrengheid is even groot;  
 
(God vroeg mij deze passage uit Ecc. 16: 11-
12 te schrijven.) 
 
 zie je, dochter, Ik zal spoedig ook Mijn 
Gerechtigheid openbaren; Mijn Plan heeft 
een vastgestelde tijd; Mijn barmhartige 
oproepen hebben ook een vastgestelde 
tijd; wanneer deze tijd van 
Barmhartigheid eenmaal voorbij is, zal Ik 
aan iedereen, goeden en slechten, laten 
zien dat Mijn gestrengheid even groot is 
als Mijn Barmhartigheid, dat Mijn toorn 
even machtig is als Mijn 
vergevensgezindheid; alles wat door Mij 
voorzegd is zal nu spoedig gebeuren; niets 
daarvan kan worden verminderd;  
 Ik heb tot jullie gesproken over de 
Geloofsafval, de Geloofsafval die de 
handen van Mijn beste vrienden heeft 
gebonden,2 die hen heeft ontwapend 
door haar snelheid en haar omvang; heb 
Ik niet gezegd dat kardinalen zullen 
opstaan tegen kardinalen en hoe 
bisschoppen zullen ingaan tegen 
bisschoppen en dat velen op weg zijn 
naar de ondergang? ze hebben, in hun 
eindeloze strijd, Mijn Kerk verzwakt; 
vandaag de dag tiert deze geest van 
rebellie welig binnen Mijn Heilige 
Plaats;  
 herinner jij je het visioen dat Ik je 
gegeven heb van de adders die op het 

 
2 Bedoeld is dat ze hulpeloos waren. 
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altaar over de Heilige Sacramenten 
kropen? heb Ik je niet onthuld hoe velen 
van hen zich tegen Mijn Paus1 verzetten? 
en hoe zij hem terzijde2 schuiven? Ik heb 
je al een gedetailleerde uiteenzetting 
gegeven over de Rebellie binnen Mijn 
Kerk;3  
 Mijn trouwe vriendin, sta Mij toe hier 
te eindigen; we zullen later verdergaan; 
blijf dichtbij Mij en maak Mij blij; 
 

   
 
 

22 februari 1993 
 

"Wijs ons goedhartig terecht, Jahweh, 
niet in Uw woede, anders zult U ons 

vernietigen."4 
  
Vassula, de ene boodschapper volgt op 
de andere, om aan de wereld te zeggen 
dat ze berouw moet hebben; Ik openbaar 
Mijzelf als nooit tevoren om iedereen 
van ver weg terug te brengen tot Mij en 
Mijn Geboden te laten opvolgen; deze 
kleine, flikkerende vlam in deze 
generatie zou elk moment kunnen 
uitdoven als Ik niet tussenbeide kom; 
zelfs tot op de dag van vandaag weigeren 
ze te luisteren en te geloven; hoe groter 
ze zichzelf wanen, des te kleiner zijn ze 
in Mijn Ogen, hoe zouden ze Mijn gunst 
kunnen genieten als ze Mijn Heilige 
Geest hinderen? wat Ik van hen hoor is: 
"wie heeft er gezag over mij?" "Ik ben 
onafhankelijk"; Mijn medelijden is 
groot, maar Mijn gestrengheid is even 
groot; Mijn toorn is even machtig als 
Mijn vergevensgezindheid;  

 
1 Paus Johannes-Paulus II. 
2 Voorgaande boodschap. 
3 12 september 1990; 2 juni 1991; 6 juni 1991; 27 juni 
1991; 16 juli 1991.  
4 Jer. 10: 24. 

 Mijn tempels5 hebben nu een punt 
van overeenkomst met kooplieden; ze 
hebben Mijn Heiligheid ingeruild voor 
een huldeblijk aan Satan! Ik spreek over 
hen die van het geloof zijn afgevallen en 
hun lippen hebben toegestaan een 
Leugen uit te spreken, en nu zijn ze van 
plan iedereen te dwingen te worden 
gebrandmerkt met die Leugen, en Ik ben 
het moe hen te verdragen; in Mijn Huis 
leefde eens rechtschapenheid, daar Mijn 
Wet hun dagelijks brood was, maar kijk 
wat er nu van Mijn Huis is geworden, 
een verwoesting, een schuilplaats voor 
de hagedis en de spin! ach … maar Ik zal 
dit alles ongedaan maken;  
 Mijn Hart is gebroken in Mijn 
binnenste, Mijn kind, en Mijn engelen 
vrezen en beven voor het Uur dat Ik heb 
voorbehouden om aan te breken als Mijn 
bevelen zullen worden gegeven; Ik kan 
het niet langer verdragen te zien hoe de 
tranen van jullie Heilige Moeder telkens 
weer worden vergoten wanneer Mijn 
Zoon weer wordt gekruisigd; de zonden 
van jullie generatie leiden Mijn Zoon elk 
moment naar Calvarië;  
 samen en eenstemmig beledigt de 
wereld Mijn Heilige Geest en alle 
hemelse machten; dagelijks daagt de 
wereld Mij uit: "kijk! zie wat er 
geworden is van het prachtige Huis van 
de Heer!" zeggen ze, terwijl zij Het 
afbreken en dan huichelen; Mijn Ziel 
kan niet langer het gekreun van Mijn 
Zoon verdragen die opnieuw gekruisigd 
wordt; hoewel beiden, Mijn Zoon en 
jullie Heilige Moeder, hun droefheid zo 
goed mogelijk verbergen, Mijn Oren 
horen alles; Mijn Oren en Mijn Ogen zijn 
niet menselijk en Mij ontgaat niets; daar 
het jouw generatie is die de keuze maakt, 
en niet Ik,6 zal de Rebellie in Mijn Huis 

 
5 Ik begreep zielen.  
6 Dat betekent: in plaats van voor Gods Vrede te 
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Mijn toorn over jullie brengen, en de 
diepste duisternis zal spoedig over de 
aarde vallen;  
 het is niet Mijn keuze, maar die van 
jullie; Ik verkoos jullie uit je graven op te 
richten met Barmhartigheid en Liefde, 
Medelijden en Vrede, maar kijk hoe zo 
velen van jullie ongevoelig zijn voor Mijn 
aanbod; niets kan jullie nog raken;  
 jullie hebben Mijn Geduld uitgeput en 
jij, dochter, wees Mijn Echo; hoe hard ze 
je ook mogen kwellen, Ik zal hun niet 
toestaan je te overwinnen; integendeel, 
je zult als een zwaard zijn als je Mijn 
woorden zult verkondigen; herinner hen 
er opnieuw aan dat Ik geen behagen 
schep in de dood van een slechte en 
opstandige mens, maar in de bekering 
van een slechte en opstandige mens, die 
zijn gedrag verandert om het Leven te 
winnen; deze aarde, die je kent, “zal 
spoedig verdwijnen!”1  
 Ik heb besloten de uitvoering van 
Mijn Plan te versnellen vanwege de grote 
zonden die jullie generatie bedenkt; 
“alles zal verdwijnen, alles zal als een 
kledingstuk2 verslijten”; dit zal Mijn 
manier zijn om de bezoedeling door de 
zonde te vernietigen en jullie zullen 
beseffen dat jullie vanaf het begin Mijn 
heilige Tempels zijn geweest en dat Mijn 
Geest in jullie leefde;  
 ach! voor dit Doopsel van Vuur!! bid 
en vast in deze laatste dagen; Ik Ben is 
dichtbij jullie; 
 

 
 
 

1 maart 1993  
 

kiezen, verkiezen wij het nieuwe tijdperk binnen te 
gaan onder Gods kastijding. 
1 Hebr. 1: 11 en Apoc. 21: 1 en 4. 
2 Hebr. 1: 11 en Apoc. 21: 1 en 4. 

 
“Heer, 
zodra ik Uw woorden ontving, heb ik ze 
verslonden: 
Uw woord is mijn vreugde 
en de blijdschap van mijn hart; 
want ik werd geroepen door Uw Naam, 
Jahweh, Almachtige God” 3 
 
Mijn ogen waren versluierd en ik zag U 
niet, 
noch Uw Heerlijkheid, noch Uw Glorie. 
Plotseling, in de diepste diepte van mijn 
duisternis, scheen een Licht! 
Verbijsterd en overweldigd door Zijn 
glans wankelde ik 
en de geest van lethargie die mijn ziel 
belegerde, 
hield op in mij te ademen, 
overweldigd door Uw Geest. 
 
Ik zag U daar staan, zwijgend … 
en het was alsof ik U kende, Beminde. 
Toen opende U Uw Mond, een Naam 
werd mij gegeven,  
en ogenblikkelijk was de herinnering 
van mijn ziel hersteld; 
de sluier viel van mijn ogen 
en ik voelde mijn ziel bezwijken in de 
Armen van mijn Vader;  
O God! Hoe kostbaar bent U voor mij! 

 
Ik ben Heilig;  
 Ik heb gezegd: Ik zal je zuiveren en je 
een nieuw hart geven en een nieuwe 
geest in je leggen; Ik zal de geest van 
lethargie uit je ziel verwijderen en Mijn 
Geest in je leggen; op die dag heb Ik 
gezworen je tot de Mijne te maken; Ik 
heb gezworen je te genezen en als een 
boom vrucht te doen dragen voor Mijn 
volk; Ik heb gezworen de 
uitgehongerden en elke mond te vullen; 
ja! Ik heb gezworen tot je te komen en 
Mij tot je te wenden om je te bewerken 

 
3 Jer. 15: 16. 
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en in jouw Nietigheid Mijn Glorie te 
zaaien;  
 en nu heb Ik, God, je ziel voor altijd 
belegerd; profeteer dus zonder vrees, ga 
naar de verdorde beenderen en Ik zal ze 
vlees geven, Ik zal ze adem geven om Mij 
te prijzen en te verheerlijken; ja, Ik zal 
over de doden ademen, zodat ze leven en 
uitroepen: "wie is er gelijk aan God?" Ik 
zal hen eraan herinneren dat ze een 
grotere liefde dan die van hun Schepper 
niet zullen vinden; 
 
 

2 maart 1993 
 
vrede zij met je;  
 wijd elke minuut van je leven aan Mij 
toe, het Heilig Hart, vandaag; Mijn 
Vassula, Ik zeg je: leef alsof het je laatste 
dag op aarde is; je moet alles doen wat je 
kunt om heilig te leven; elke overtreding 
van Mijn Wet van jouw kant zal een 
gruwel zijn in Mijn Ogen! heb je niet 
begrepen, Mijn Vassula, een gruwel … 
onderworpen aan de zonde, wees nooit 
ontrouw aan Mijn voorschriften;  
 elke opoffering die Mij uit liefde wordt 
aangeboden zal worden gebruikt voor de 
redding van zielen; onderhevig aan 
zwakheid, steun op Mij en vertrouw op 
Mijn Eeuwige Kracht; wees geworteld in 
Mijn Heilig Hart om sterkte en licht te 
verkrijgen; kijk, heb Ik je niet 
bevoorrecht door je Mijn Gelaat te 
openbaren en je alle Schatten van Mijn 
Heilig Hart te tonen? deze Glorie van 
Mijn Kerk? en door je Mijn Gelaat te 
onthullen heb Ik Het aan miljoenen 
anderen geopenbaard; Jezus is Mijn 
Naam en jij bent de Mijne voor eeuwig, 
en nu zal Ik je, naar Mijn Passie, Vassula 
van Jezus' Passie noemen; en nu, 
Vassula-van-Mijn-Passie, bid met Mij, 

want deze Vastentijd zal zwaar voor Mij 
zijn;  
 richt jezelf tot de Vader en zeg na Mij 
deze woorden: 
 

Eeuwige Vader, 
moge Uw Naam geheiligd worden, 
U te kennen betekent eeuwig Leven, 
U te kennen betekent de Waarheid 
kennen, 
Vader van alle Wijsheid, 
heilig mij met Uw Heilige Geest, 
zodat mijn hart woorden vol wijsheid 
zal zeggen; 
 
Unieke en Volmaakte, 
Bron van Verheven Liefde, 
Uwe Majesteit, breng mijn hart in 
verrukking 
om U dag en nacht te prijzen; 
 
Fontein van Mirre en Aloë, 
parfumeer mijn armzalige ziel 
met Uw delicate geur, 
zodat als ik mijn Koning en Uw 
Beminde Zoon ontmoet, 
Hij Zijn Ogen niet van mij zal 
afwenden; 
 
U te kennen betekent in Uw Licht te 
zijn, 
dit Licht dat mij de Weg zal wijzen 
en mij in de Voetstappen van Uw 
Beminde Zoon zal trekken; 
 
Bron van Levend Water, kom, 
kom en dompel mij, Uw kind, 
onder in Uw Stroom die overvloedig 
uit Uw Heiligdom vloeit; 
 
O God! ik bemin U tot schreiens toe! 
laat mijn armzalige ziel verlangen 
naar alles wat Heilig is, 
laat mijn ziel Uw Tederheid smaken, 
Jahweh, U bent mijn God, 
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ik prijs Uw Naam, 
want U hebt neergezien op mijn 
armzalige ziel 
en haar gevuld met de helderheid van 
Uw Glorie; 
 
Mijn hart zingt voor U, Vader, 
mijn geest verheugt zich in Uw Geest; 
O God, mijn Vader, 
sta mijn ziel toe in Uw Liefhebbende 
Armen te bezwijken 
door Uw Zegel op mijn hart te leggen, 
zodat mijn liefde voor U 
sterker wordt dan de Dood zelf; amen; 
 

wees als een bron, Mijn kind, om dorre 
akkers te bevloeien; 

 
Almachtige God, 
sta mijn ziel toe wortel te schieten in U. 
Ik heb de ware Vrede gevonden in U, 
Vader. 
Jahweh, mijn Heer, 
Heerser vanaf het begin; 
 
avond, ochtend, middag, ik bemin, ik 
dorst 
naar de Heilige wiens Vinger mijn hart 
heeft aangeraakt 
en met een enkele Blik mijn hart heeft 
verrukt. 
Heer, ik sta nu voor U, meelijwekkend 
om te zien, 
gevangene nog van deze wildernis, 
kom aan mijn zijde, van zoveel 
vervolgers, bevrijd mij … 

 
wees als een boom die bij een waterbron 
is geplant, onverzorgd ben je niet; Ik, 
Ikzelf ben je Behoeder; 
 

Ik roep nu luid tot Mijn Verlosser, 
Jezus! Heilig Hart! 
U die mijn ziel in een doopsel van Liefde 
hebt ondergedompeld, 
laat mijn hart niet tekortschieten 
tegenover U! 

 
Ik ben ook jouw Behoeder;1 van Mij is 
bekend dat Ik de armsten verdedig en hen 
verlos van hun onderdrukkers; jou heb Ik 
Mijn Beker aangereikt om hem met Mij te 
drinken … weet je waarom Ik naar je 
gekomen ben? wees niet bang, vrede zij met 
je; Ik ben tot je gekomen om door jou over 
deze generatie, door jou, Mijn Oneindige 
Liefde uit te storten;  
 Ik ben ook gekomen om je eraan te 
herinneren dat de Vredevorst komt; 
langs de weg die Hij is weggegaan zal Hij 
terugkeren; dat Ik zal komen is zo zeker 
als de dageraad; Ik ben ook gekomen om 
aan iedereen te vertellen wat er 
geschreven staat in het Boek van de 
Waarheid,2 en in eenvoudige woorden 
uit te leggen wat jullie niet hebben 
begrepen;  
 Mijn Vader heeft je begunstigd door 
het Kruis van Eenheid en Verzoening 
met Mij te laten dragen en deze woestijn 
met Mij te doorkruisen, zij aan zij; de 
Almachtige heeft grote dingen voor je 
gedaan; Ik zal Mijn Stem overal laten 
horen, ondanks de tegenwerking;  
 luister, Vassiliki, wegens de 
indrukwekkende wonden die je 
beschuldigers je hebben toegebracht, die 
in werkelijkheid Mijn beschuldigers zijn, 
zal je beloning in de Hemel groot zijn; Ik 
kan je deze gunst3 niet onthouden; Mijn 
Gerechtigheid zal haar hoogtepunt 
bereiken door deze handelaren,4 want zij 

 
1 Jezus antwoordde mij nu. 
2 Ik begreep, de Heilige Schrift. 
3 Jezus bedoelt dat zij, doordat Hij hun toestaat mij 
aan te vallen, mij een gunst bewijzen, omdat de Hemel 
het zal belonen, het mij zal vergoeden. 
4 Handelaren: Mijn Canadese beschuldigers, in deze 
context. 
 Handelaren: Vervolgers van de Heilige Geest. 
 Handelaren: Symbolisch bedoeld, de “jakhalzen” die 
‘s nachts werken. 
 Handelaren: Kan het tweede beest uit de Apocalyps 
13 weergeven, de kerkelijke vrijmetselarij bedoelend. 
 Handelaren: De rationalistische geest, afvallig en 
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zijn inderdaad die handelaren die Mijn 
Kerk afvallig zijn geworden, ze hebben 
de Waarheid verruild voor een Leugen; 
 Mijn Ogen zien alles en Mijn Oren 
horen alles; Ik heb verschrikkingen 
gezien in Mijn Heiligdom, begaan door 
dezelfden die jou beschuldigen; bid voor 
hun zielen, Mijn kind; misleiding is het 
principe van hun gedragingen; oh nee, 
ze hebben zich niet verzoend; ze denken 
er nooit aan dat Ik al hun slechtheden 
ken! hun harten laaien op als een felle 
vlam in de opwinding van hun 
samenzwering om jou, samen met Mijn 
Boodschappen, te vernietigen; ze 
spannen samen;1 het is, dochter, slechts 
eigenbelang, dat hen doet wensen Mijn 
Stem, die door jou spreekt, te 
overstemmen! bedrog en onderdrukking 
vullen hun mond; ze mogen hun boog 
spannen en op jou richten, maar de 
wapens die ze hebben voorbereid zullen 
hen de een na de ander doden, tenzij ze 
berouw hebben en vrede met Mij sluiten;  
Ik zeg tegen deze handelaren: "jullie 
rijkdom zal je worden ontnomen … en, 
gekleed in verschrikking zullen jullie 
naakt op de grond zitten; als jullie 
verzaken aan alle zonden die jullie 
hebben bedreven, zal jullie worden 
vergeven; er is niet veel tijd meer! 
onthoud je van het doen van kwaad en 
keer terug tot Mij; waarom ben je zo 
verlangend te sterven, Handelaar? Ik 
schep er geen behagen in je te 

 
dor. 
 Handelaren: Bijbelse term voor een persoon die de 
waarheid verruilde voor een leugen. Het betekent 
ook: de geest van rebellie, de valse leraren en de 
valse profeten van vandaag, waarvoor Jezus ons 
heeft gewaarschuwd dat die komen in de laatste 
dagen. Sint Paulus zei: “Daarom onderrichten wij 
niet op de manier waarop filosofie wordt gedoceerd, 
maar op de wijze waarop de Geest ons onderricht: 
wij leren geestelijke dingen op geestelijke wijze.” 
(1Kor. 2: 13).  
1 Ik begreep dat ze een clan vormen. 

vernederen, jij die van Mijn Huis stamt - 
heb berouw, en je zult leven! de Hand 
van de Vader is in zegening uitgestrekt 
over allen die Hem zoeken, Handelaar; 
smeek de Vader snel om Zijn gunst, en 
Hij zal luisteren";  
 en jij, dochter, Ik zeg je: blijf 
standvastig, wees sterk en ga door Mijn 
Echo te zijn; wees als een tweesnijdend 
zwaard en verkondig Mijn Boodschap 
met kracht en ijver; bid voor de bekering 
van de wereld, met je hart, opdat de 
naties de Tederheid van Mijn Heilige 
Geest herkennen; laat hun Mijn Liefde, 
Mijn Vrede, Mijn Geduld, Mijn 
Barmhartigheid en Mijn Trouw zien 
door deze Boodschappen, wees 
onbevreesd en houd in gedachten dat Ik 
met je en voor je ben; omhels Mijn 
Kruis, dat je naar de Hemel zal leiden; 
adem Mijn Kerk nieuw leven in en 
verblijd Mijn Ziel;  
 ga in vrede en vervul je andere, 
minder belangrijke plichten; nodig Mij 
uit ze met je te delen; Ik, Jezus, zegen je; 
zegen Mij en prijs Mij; 
 

   
 

Gezegend zij de Heer. Geprezen zij de Heer 
Jezus. 
 
 

9 maart 1993 
    
Maranatha! Kom! 
 
Ik geef jullie Mijn Vrede; 
 Ik ben dichtbij, vlak voor jullie 
poorten, Mijn beminden! neem Mijn 
parabel van de vijgenboom: zodra zijn 
twijgen zacht worden en de bladeren 
uitlopen, weten jullie dat de zomer nabij 
is; zo is het ook met jullie, als jullie al 
deze dingen zien: weet dat Ik dichtbij 
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ben, vlak voor jullie poorten; wat betreft 
die dag en dat uur, niemand kent het, 
noch de engelen in de hemel noch de 
Zoon, niemand dan de Vader alleen;1  
 schepping! hoezeer heb Ik ernaar 
verlangd jullie allen bijeen te brengen, 
zoals een hen haar kuikens onder haar 
vleugels vergaart, en zo velen van jullie 
weigeren nog steeds! jullie kunnen later 
niet zeggen dat Ik niet alles geprobeerd 
heb om jullie allen bijeen te brengen in 
Mijn Heilig Hart, om jullie te zeggen dat 
een grotere liefde dan de Mijne niet te 
vinden is; maar jullie gaan door, alléén 
door deze woestijn te dwalen; Ik zal 
spoedig over jullie komen; Ik zend jullie 
nu boodschapper na boodschapper om 
het nieuws uit te schreeuwen; wees 
waakzaam! 
 
Heer, ik ben gelukkig en vervuld van 
vreugde, maranatha! 
 
wees niet bang; Ik waak met tedere zorg 
over elke ademhaling van jou! in deze 
vastentijd zeg Ik je dit: predik, Mijn duif, 
predik en profeteer, en schenk er geen 
aandacht aan als je beschuldigers je 
ontleden en verkeerd beoordelen; bemin 
en wees geduldig; vertel Mij, Mijn kind, 
kan een woord of een zin uit de Heilige 
Schrift uit zijn context worden gehaald 
en op zichzelf worden ontleed? 
 
Nee, Heer, omdat het kan lijken dat het een 
ander woord of gezegde van U tegenspreekt. 
 
dan kan men dit ook niet doen met deze 
Boodschappen; Ik heb gezegd dat alleen 
Ik de enige Wetgever en Rechter2 ben; 
Vassula, laat je ogen alleen zoeken naar 
onzichtbare dingen, de eeuwige glorie is 
in de onzichtbare dingen; hoezeer 

 
1 Mt. 24: 32-36. 
2 Jak. 4: 12. 

verheug Ik Mij in armoede en zwakheid! 
leer dat de onderrichtingen die Ik je geef 
voor je redding en je vrijheid zijn, want 
waar Mijn Geest is, daar is vrijheid; Ik, 
de Heer, ben Geest,3 schrijf:4 
 "zoals de ziel haar eigen belichaming 
heeft, zo heeft de geest zijn eigen 
belichaming; de eerste mens, Adam, 
werd een levende ziel, zoals de Schrift 
zegt, maar de laatste Adam is een 
levengevende geest geworden; dat is, 
eerst degene met de ziel, niet de geest, 
en daarna, degene met de geest; de 
eerste mens, afkomstig uit de aarde, is 
aards van nature; de tweede mens is uit 
de hemel; zoals deze aardse mens was, 
zo zijn wij op aarde; en zoals de hemelse 
mens is, zo zijn wij in de hemel; en wij, 
die naar de aardse mens zijn gevormd, 
zullen naar de hemelse mens worden 
gemodelleerd; vlees en bloed kunnen het 
Koninkrijk van God niet erven: en het 
vergankelijke kan niet erven wat 
onvergankelijk is;  
 “Ik zal je iets vertellen dat geheim 
was: dat wij niet allen zullen sterven, 
maar we zullen allen veranderd worden; 
dit zal bliksemsnel gebeuren, in een 
oogwenk, als de laatste bazuin klinkt; ze 
zal klinken, en de doden zullen worden 
opgewekt, onvergankelijk, en wij zullen 
ook worden veranderd, want onze 
tegenwoordige vergankelijke natuur 
moet bekleed worden met 
onvergankelijkheid, en deze sterfelijke 
natuur moet zich bekleden met 
onsterfelijkheid; als deze vergankelijke 
natuur is bekleed met 
onvergankelijkheid, en als deze 
sterfelijke natuur onsterfelijkheid heeft 
aangetrokken, zullen de woorden van de 
Schrift in vervulling gaan: de Dood is 

 
3 Joh. 4: 24; 2 Kor. 3: 18. 
4 De Heer vroeg mij een passage uit de H. Schrift, die 
Hij mij aanduidde, te kopiëren. 
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verzwolgen in overwinning; Dood, waar 
is je overwinning? Dood, waar is uw 
angel? nu is de angel van de dood de 
zonde, en de zonde krijgt haar kracht 
van de Wet; laten we dus God danken, 
die ons de overwinning geeft door onze 
Heer, Jezus Christus;"1  
 ja, Ik heb jullie bevrijd van de wet van 
zonde en dood; 
 kom, blijf trouw aan Mij totdat je 
wedloop voorbij is; Ik, jullie Schepper, 
zal hem met jullie beëindigen; met Mij 
zouden jullie niet bang moeten zijn; met 
Mij zal jullie tafel gevuld zijn;  
 Ik zal jullie nooit verlaten; 
 

 
 
 

15 maart 1993 
 
Vassula van Mijn Passie, houd je ogen 
gericht op Mij; verblijd Mij en geef zoals 
je gisteren hebt gegeven;2 steun altijd op 
Mij en je mond zal als een zwaard 
worden gebruikt;  
 Ik bemin je; wees één met Mij;  
 

   
 
 

17 maart 1993 
 
vrede zij met je;  
 Mijn kind, jij moet Mijn kinderen alles 
leren wat Ik je gegeven heb; wees niet 
bang, want Ik sta voor je en Ik ben je 
Schild; niemand zal ooit, het maakt niet 
uit hoezeer de Boze zich inspant, tussen 
jou en Mij komen; hoewel Satan mensen 
mobiliseert om jou te hinderen, en 

 
1 1 Kor. 15: 44-57. 
2 Te Arles in Frankrijk, gedurende de bijeenkomst. 

hoewel hij hen hun krachten doet 
bundelen tegen jou, wees nooit bang; Ik 
ben de Almachtige, en Mijn Ogen zijn 
getuigen van de ongerechtigheid die jou, 
beminde, wordt aangedaan; beminde, Ik 
zal je doordrenken met Mijn Sterkte en 
Ik zal aan al Mijn kinderen brood in 
overvloed geven;  
 Ik zal jouw ijver voor Mijn Huis Mijn 
vijanden doen verslinden; Ik zal je tot 
een bedreiging voor hen maken; wees 
dus nooit bang omdat Ik Ben voor je 
staat; Mijn Zegeningen rusten op je en 
elke vezel van je hart zal bedekt zijn met 
Moed, Sterkte en Vrede; op deze wijze 
zul je genoegdoening schenken voor de 
redding van zielen en voor de 
vernieuwing van Mijn Huis op de meest 
volmaakte wijze;  
 verhef je stem zonder vrees, en 
profeteer; profeteer, Mijn kind, om de 
slechtheid uit zovele harten te wissen! 
laten zij die oren hebben luisteren naar 
wat de Geest vandaag tot de kerken zegt; 
laat allen komen die dorst hebben; 
schrijf en zeg tot Mijn priesterzielen het 
volgende: "rebellie is al aan het werk, 
maar in het geheim, en degene die het 
tegenhoudt moet eerst worden 
verwijderd voordat de Rebel openlijk3 
verschijnt;" Ik zeg jullie, bemin Mijn 
Kerk zoals Ik Haar bemin, en zoals Ik 
Mijzelf voor Mijn Kerk offerde om Haar 
volkomen heilig te maken, zo moeten 
jullie, Mijn priesters, jezelf offeren voor 
Haar, volg Mij na;  
 Ik zeg jullie dit alles, en Ik weet dat 
Mijn schapen die Mij toebehoren naar 
Mijn Stem zullen luisteren en Mij nooit 
zullen verlaten; Ik richt Mij vandaag tot 
jullie om jullie uit de grond van Mijn 
Hart dezelfde bittere woorden te zeggen 
die Ik bij Mijn Laatste Avondmaal tot 

 
3 2 Tess. 2 : 7-8. 
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Mijn leerlingen heb gesproken: "iemand 
die de tafel met Mij deelt, rebelleert 
tegen Mij; Ik zeg jullie dit nu voordat het 
gebeurt, opdat wanneer het gebeurt, 
jullie mogen geloven dat Ik het ben die 
vandaag spreekt;”  
 Mijn kindertjes, laat jullie hart niet 
verontrust zijn; vertrouw op Mij en wees 
niet bang; weldra zal een Doop van Vuur 
door de Vader worden gezonden om de 
misdaden van deze wereld te 
verbranden; het uur zal komen wanneer 
mensen met macht Mijn Heiligdom 
zullen binnengaan, mensen die niet van 
Mij komen; in feite is dit uur er al; 
 Ik, Jezus Christus, wil Mijn priesters, 
bisschoppen en kardinalen 
waarschuwen; Ik wens heel Mijn Huis te 
waarschuwen voor een grote beproeving; 
Mijn Kerk nadert een grote verdrukking; 
bedenk dat Ik jullie door Mijn 
heiligmakende Geest heb uitverkoren 
om Mij te verheerlijken; Ik heb jullie 
vanaf het begin uitgekozen om de sterke 
zuilen van Mijn Kerk te zijn en om door 
het geloof in de Waarheid te leven; Ik 
heb jullie uitgekozen om in Mijn 
Heerlijkheid te delen en Mijn lammeren 
te weiden;  
 Ik verzeker jullie plechtig, dat jullie 
spoedig door het vuur zullen worden 
beproefd; bid en vast om niet op de 
proef te worden gesteld; blijf standvastig 
en bewaar de tradities die jullie geleerd 
zijn; gehoorzaam aan Mijn Paus,1 wat er 
ook gebeurt; blijf hem trouw en Ik zal 
jullie de genade en de kracht geven die 
jullie nodig zullen hebben; Ik spoor jullie 
aan hem trouw te blijven en je ver te 
houden van ieder die tegen hem in 
opstand komt; luister bovenal nooit naar 
iemand die hem verjaagt; laat jullie 
liefde voor hem nooit onoprecht worden;  

 
1 Johannes-Paulus II. 

spoedig zullen jullie geconfronteerd 
worden met een beproeving zoals jullie 
nooit eerder hebben ervaren; Mijn 
vijanden zullen proberen jullie voor 
zichzelf te kopen door arglistige 
toespraken; de boze is al aan het werk en 
de Vernietiging is niet ver van jullie 
verwijderd; de Paus zal veel te lijden2 
hebben; daarom zullen jullie allen 
worden vervolgd, omdat je de Waarheid 
verkondigt en gehoorzaam bent aan 
Mijn Paus; dit is ook de reden waarom 
ze jullie zullen haten, omdat hun werken 
slecht zijn, en inderdaad, ieder die voor 
het kwaad werkt, haat het Licht en 
vermijdt het, uit vrees dat zijn werk van 
Vernietiging zou worden blootgesteld;  
 Ik verzeker jullie plechtig dat elke 
vezel van Mijn Hart verscheurd is; als 
iemand jullie weg kruist en een andere 
leer brengt dan die welke Ikzelf geleerd 
heb, luister dan niet naar hem; deze 
mensen komen van de Bedrieger; Ik heb 
Mijn fundament op Petrus gebouwd, de 
rots … en de poorten van de onderwereld 
zullen er nooit tegen bestand zijn … als 
iemand jullie weg kruist en jullie zegt: 
"verruil je trouw voor deze Paus voor een 
gezonde beweging van iemand anders"; 
doe niets! pas op! het gist van de 
Bedrieger mag machtig zijn en goed 
smaken, maar in werkelijkheid is het een 
dodelijke misleiding! laat niemand jullie 
bedriegen; weersta de tactiek van de 
duivel, want vandaag zullen jullie, Mijn 
priesters, het kwaad moeten overwinnen 
met de kracht die jullie ontvangen van 
Mij, die de Waarheid ben; jullie zullen je, 
als nooit tevoren, in een geestelijke 
oorlog bevinden met een leger dat 
voortkomt uit de machten van de 
Duisternis; 

 
2 Johannes-Paulus II. 
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 bid voortdurend, Mijn beminden; Ik 
Ben is met jullie; Ik bemin jullie allen; 
geen mens heeft een grotere liefde dan 
wie zijn leven geeft voor zijn vrienden, 
zoals Ik heb gedaan; jullie zijn Mijn 
vrienden; wees eerlijk tegenover elkaar, 
bemin elkaar en blijf standvastig zonder 
vrees als de grote Beproeving, die nu als 
een zwarte wolk boven Mijn Huis hangt, 
het zal bedekken als een zwarte sluier; Ik 
heb jullie dit alles nu verteld voordat het 
gebeurt, opdat jullie mogen geloven 
wanneer het gebeurt;  
 

   
 

 
19 maart 1993 

 
(Ik talmde vanochtend, toen zag ik de Heer 
en Hij zei: "En wanneer ga je besluiten tot 
Mij te komen?") 
 
Vassula, Ik, Jezus, geef je Mijn Vrede; 
bloem, vertel Mij, zou een bloem 
overleven zonder water? nee? Ik ben het 
Levende Water en Ik ben het die jou in 
leven houdt; 
 
Soms lijkt het Heer, alsof U Zich van mij 
terugtrekt en mij overlaat in de handen van 
Uw en mijn vervolgers. Het lijkt of zij de 
macht hebben ter dood te brengen. Doe ik 
wat U wilt? Misschien niet, het kan zijn dat 
ik het tegenovergestelde doe. 
 
en geloof jij dat Ik dat zal toelaten? 
 
Soms laat U dingen toe die ons verbazen, 
en het enige wat wij dan kunnen zeggen is: 
"Wel, God heeft Zijn redenen. God heeft het 
laten gebeuren, en eerlijk gezegd is het voor 
ons een mysterie". 
 
Ik ben blij dat je eerlijk tegenover Mij 
bent; het is waar dat Ik bepaalde dingen 

laat gebeuren, maar ze zijn tot Mijn 
grootste glorie; daar Ik en jij een verbond 
van Trouw hebben gesloten, zal Ik niet 
toelaten dat er iets komt tussen Mij en 
jou; Ik wil deze generatie genezen door 
Mijn Offer en tot Mijn Vreugde heb Ik 
gevonden wat Ik altijd wilde;  
 Ik was op zoek naar een onverdeeld 
hart, en toen Ik jouw hart vond, besloot 
Ik het te veroveren … (moed), Ik was op 
zoek naar een aandachtig oor en Ik heb 
het gevonden; bovendien werd Mijn 
Wijsheid altijd alleen aan kinderen 
gegeven, zoals je weet, daarom heeft de 
Vader er behagen in geschept jou 
Wijsheid te geven; 
 
Is dit waar?  
 
(Dit was zeer spontaan.) 
 
twijfel je daaraan? 
 
Nee! 
 
het Medelijden van de Vader is Groot en 
hoewel je gedrag in één woord ontstellend 
was, heeft Hij Zijn vijanden in jou ten val 
gebracht en je daarna de schellen van je 
ogen doen vallen om Mijn Schoonheid te 
zien, en Ik, met heel Mijn Hart heb Ik 
uitgeroepen: kom! kom met Mij mee; Ik 
zal een tafel voor je bereiden, je zult niet 
langer honger lijden en Ik zal Mijn Beker 
met je delen; Mijn Huis zal jouw Thuis 
zijn en samen zullen we rondtrekken om 
een ongodsdienstig volk te veroveren; Ik 
zal Mijn Gelaat nooit voor je verbergen, 
maar je zult ook aan Mijn eisen 
beantwoorden;  
 herstel Mijn Huis met liefde,1 opdat 
iedereen Mijn weerspiegeling in jullie 
erkent; laat iedere mond over jullie 
zeggen: "zij zijn echt Gods heilig volk"; 

 
1 Jezus spreekt tot iedereen. 
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en jullie, tegen jullie zeg Ik plechtig wat 
Ik al eens eerder heb gezegd: als je hand 
of je voet er oorzaak van is dat je 
zondigt, hak hem af en werp hem weg: 
het is beter voor je om kreupel of lam het 
leven binnen te gaan dan om twee 
handen of twee voeten te hebben en in 
het eeuwige vuur te worden geworpen; 
open jullie hart, niet jullie verstand! doe 
open voor jullie Koning, sta Mij toe jullie 
hart binnen te gaan en Ik zal jullie hart 
met vreugde vullen!  
 begrijp, Mijn kind, dat je enige wapen 
om niet om te komen het gebed is; Ik 
vraag ieder van jullie: wie zoekt Mij 
echt? Wie van jullie zou Mijn Beker 
willen delen? De Beker van 
Verdeeldheid, de Beker van Tweedracht? 
Ik ben van pijn vervuld; het Hart van 
jullie Verlosser is verscheurd zodat het 
onherkenbaar is;  
 wanneer Ik zal terugkeren, hoeveel 
geloof zal er dan nog over zijn? als Ik 
kom, zal Ik dan jullie, Mijn vrienden, 
anders aantreffen dan Ik zou willen dat 
jullie zijn? zullen jullie nog de taal en de 
Tradities hebben die Ik jullie heb 
doorgegeven? of zullen jullie praten als 
filosofen en preken op een Toren van 
Babel?  
 vertel Mij, wat is er geworden van de 
Geest waarmee Ik jullie heb begiftigd? - 
jullie gist is dezelfde als die van de 
Farizeeën en Sadduceeën; jullie praten 
over de Wet maar dragen Haar niet in 
jullie hart; Mijn Wet is levend! 
kleingelovigen! maar jullie hebben Mijn 
Woord van nul en gener waarde gemaakt 
door redeneringen van jullie geest; Ik 
zeg jullie dat jullie hart even ver van Mij 
verwijderd is als de hemel van de aarde, 
want jullie hebben de belangrijkere 
zaken van de Wet verwaarloosd: liefde, 
berouw, barmhartigheid, het goede 

geloof! wie van jullie die in Mijn Naam 
predikt bemint zijn vijanden echt?  
 Mijn kinderen, hoe moeilijk is het om 
Mijn Koninkrijk binnen te gaan! Mijn 
volk, wat heb je gedaan met de Taal van 
Mijn Kruis? hoelang moet Ik nog de 
bedrieglijke onderrichtingen dulden of 
die gruwel die jullie in Mijn Tempel 
oprichten? zie, vandaag verleen Ik jullie 
de gunst wonderen1 te zien; zelfs de 
heidenen beginnen ze te zien,2 want Ik 
heb weer medelijden met jullie; Ik, jullie 
God, spreek vandaag tot jullie, sla de 
deur niet voor Mijn Gelaat dicht … 
 
Over wie sprak U, Heer? 
 
over hen die Mijn tafel delen … en jij, stad 
van Mijn voorkeur, pieker niet en draai 
niet in Mijn Handen; laat Mij je leiden 
terwijl Ik Mijn Plan wil voltooien;  
 de Liefde zegent je; 
 
 

5 april 1993 
 
Gelukkig de mens die zijn vertrouwen stelt 
in U! 
 
en gelukkig degene die naar Mij luistert! 
vrede zij met je; trouw is wat Mij behaagt, 
ach dochter … ziel van Mijn voorkeur, zal 
Ik je ooit iets weigeren als je het vraagt in 
Mijn Naam? nooit! Ik en jij zullen onze 
reis hand in hand voortzetten; mocht jij je 
onderweg moe voelen, steun dan op Mij; 
mochten je voeten het niet uithouden, Ik 
zal je op Mijn Schouders dragen; mocht je 
honger of dorst hebben, Ik zal je van 
Hemels Manna voorzien; luister naar 
Mijn Stem en je zult niet afdwalen; Ik zal 
je hart bemoedigen en het doen zingen 
van vreugde;  

 
1 De uitstortingen van de Heilige Geest. 
2 Openbaringen en verschijningen aan niet-Christenen. 
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 de Liefde is op Haar weg terug, 
probeer te begrijpen … Ik ben de 
Wijnstok en jij bent de rank, Ik ben jullie 
Meester en Ik leid jullie één voor één 
Mijn Huis binnen;  
 Ik bemin jullie innig, ieder van jullie; 
 

 
 

 
8 april 1993 

 
Heer, mijn God, 
U weet dat er op mijn lippen geen leugen 
te vinden is, 
U die mijn ziel kunt doorschouwen en 
mijn zonden kunt onderzoeken, 
U weet dat ik onschuldig ben en niet 
schuldig  
aan al die aanklachten waarmee ze mij 
veroordelen. 
Hebt U mij niet begiftigd met Uw Geest? 

 
Mijn stad! Mijn beminde! Ik ben Degene 
die je heeft opgedreven om in Mijn 
Voetsporen en in Mijn Licht te wandelen; 
Ik ben gekomen om je te zeggen dat je 
niet alleen bent; zie je? Mijn Armen zijn 
als een muur van Vuur rondom je; tot jou 
zeg Ik, zoek geen eer bij de mensen, want 
wie bewonderd wordt door mensen is in 
Mijn Ogen verfoeilijk; laat ze je dus maar 
opjagen, laat ze je maar vervolgen en 
wees niet bang Mijn lam, voor hen die het 
lichaam doden en verder niets kunnen 
doen; Ik zal je zeggen wie je moet vrezen: 
vrees hem, die, nadat hij heeft gedood, de 
macht heeft in de hel te werpen;  
 zegen Mij liever omdat Ik deze dingen 
die Ik jou heb geleerd nog verborgen heb 
gehouden voor de wijzen en 
verstandigen, doch ze openbaar aan 
kinderen, want dat behaagt Mij en 
verrukt Mijn Ziel! leer dat wie jou 

aanraakt,1 Mijn oogappel aanraakt! doe 
alles wat je kunt, Mijn Vassula, om jezelf 
in Mijn Tegenwoordigheid te 
presenteren als een ziel die haar 
beproevingen met geloof te boven is 
gekomen; laat Mij zien dat je standvastig 
zult zijn als een boom, goedgeworteld in 
Waarheid, Liefde, Geloof en Hoop, en 
dat wanneer Ik je vruchten kom 
onderzoeken, Ik blij kan zijn! geef de 
voorkeur aan lijden boven het toegeven 
aan zwakte van je vlees, Mijn kind, 
niemand zal erin slagen je van Mij te 
scheiden, dus verheug je! 
 helaas2 voor de wereld die obstakels 
opwerpt tegen Mijn Boodschap! en nog 
meer voor de mens die ze bedenkt! 
Vassula … Ik zal door jou Mijn 
Heerlijkheid laten zien; als deze of gene 
vijandige ziel je insluit, wees dan voor 
hen als een tweesnijdend zwaard dat de 
Leugen doorboort; bid dat dit Hemelse 
Voedsel door Mijn Geest gegeven, 
verdeeld wordt onder de uitgehongerden 
en armen; laat Mijn Manna jullie mond 
vullen! en jij,3 die Mijn Ziel als een net in 
alle naties uitwerpt …4 "Imé 
stenakhoreménos para poli; avrio ine i 
proti stavrossi, ké pali, o Ios Mou tha 
ksana - stavrothi se epta meres …" 
 Ik zal de Hemelen in zwart hullen, … 
bid voor de eenmaking van de data van 
Pasen; wees in Mijn Vrede; Ik, Jahweh, 
bemin je; verkondig Mijn Woord zonder 
vrees! kom; 
 

 
 

1 Bedoeld is wie jou kwelt. 
2 Gods toon veranderde plotseling. 
3 Ik voelde dat de Stem van God droevig werd en dat 
Hij bedroefd was. 
4 God sprak tot mij in mijn eigen taal, het Grieks. Hij 
zei: "Ik ben zeer bedroefd, morgen is de eerste kruisi-
ging, en Mijn Zoon zal over zeven dagen weer worden 
gekruisigd …" Vanwege de twee data van Pasen. 
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9 april 1993 
 
Mijn Vassula, vrede zij met je; Ik ben van 
plan deze woestijn te laten bloeien en van 
dorre landen bronnen te maken, bronnen 
die aan Mijn Huis zullen ontspringen; Ik 
zal deze ongelovige generatie naar Mij 
terugbrengen, maar voordat dit gebeurt 
zullen velen, die nu eersten zijn, laatsten 
zijn, en de laatsten, de eersten; leer dat je 
Schepper Zijn Werken zal uitvoeren en 
deze Werken zullen getuigen dat Hij Zijn 
schepsel in de wereld heeft gezonden om 
Hem te Verheerlijken; door deze Werken 
zal er een licht schijnen in jullie 
duisternis, het is in feite al begonnen te 
schijnen; verblijd Mij en houd je vast aan 
de zoom van Mijn kleed, en Ik herinner je 
er weer aan: wees niet bekommerd en 
zoek niet de goedkeuring van de wereld, 
zoek uitsluitend de goedkeuring van je 
Schepper;  
 Mijn leerlinge, werk niettemin hard 
om Hem te eren, die je heeft gezonden; 
oprechtheid behaagt de Vader en ach … 
alles wat de Vader heeft is van Mij en 
alles wat Ik bezit is van jou; kom wees 
geduldig; Ik, Jezus, bemin je en zegen je: 
doe Mijn Kerk herleven; wij, ons? 
 
Ja. Heer.  
 

   
 

 
12 april 1993 

 
De Heer alleen is mijn Rechter.1 
U zei, Heer: 
‘Ik kom Mijn schapen bevrijden opdat ze 
niet langer bedrogen zullen worden’2 

 
1 1 Kor.4: 4. 
2 Ez. 34: 22. 

Ik vertrouw op Uw Woorden. 
 
vrede zij met je; steun op Mij; Ik zeg je, 
dochter, wat jou betreft, je moet geduldig 
zijn en de volgende woorden steeds in 
gedachten houden: op het einde zullen 
Onze Twee Harten zegevieren; wat Ik 
begonnen ben en gezegend heb zal Ik 
voltooien;  
 Ik heb jou gezegend door je te laten 
deelnemen aan Mijn reddingsplan; oh! 
hoezeer bemin Ik je zwakheid! want in 
jouw onuitsprekelijke zwakheid ben Ik 
Koning! zodra Ik Mijn Werken met jou 
heb voltooid, zul je ogenblikkelijk en 
gelijktijdig worden verteerd; velen die 
gevallen zijn zullen opstaan en 
verkondigen dat Ik werkelijk jouw 
Soevereine Meester was en dat jij de 
Vreugde-van-Mijn-Passie bent geweest; 
de welbeminde dienares van Mijn 
Passie; en ze zullen Mij prijzen;  
 stel Mij vandaag tevreden, 
beantwoord aan Mijn verzoeken en sla 
acht op je zending; wees niet bang, Mijn 
bruid, kom en leg van tijd tot tijd je 
hoofd op Mijn Heilig Hart en geef jezelf 
wat rust; Ik zal je niet berispen noch zal 
Ik je ervan beschuldigen niet precies aan 
Mijn verzoeken te hebben voldaan; Mijn 
Sterkte zal je na je vallen optillen en Ik 
zal je langzaam, als een laaiend Vuur, 
verteren in de vlammen van Mijn vurige 
Liefde; zo zul je tenslotte Mijn Wil doen 
en tot in de perfectie beantwoorden aan 
al Mijn verzoeken … ben Ik niet je 
Schepper en Bruidegom? heb Ik je niet 
voorzien van Mijn Rijkdommen? 
waarom zou Ik je dan in de steek laten? 
door je deze zending toe te wijzen, ben je 
gezegend; door je uit jouw huis te sturen 
om het Mijne op te bouwen, zul je in 
Mijn Licht leven! door je de keuze te 
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laten voor Mijn Huis te zorgen vóór het 
jouwe, ben je gezegend en Ikzelf zal de 
Bewaarder zijn van jouw huis; daarom 
wees niet bang, Mijn kind, Ik zegen je 
omdat je Mij je hart hebt gegeven; ga nu 
onder de mensen en geef hun alles wat 
Ik jou gegeven heb, geef hun deze 
Boodschappen, ze zijn Mijn persoonlijke 
liefdesbrief aan ieder van hen; wees 
bezorgd, zoals Ik bezorgd ben, om Mijn 
volk te redden van de ondergang; geef 
hen Mijn Vrede; dochter, ecclesia zal 
herleven!  
 Ik bemin je; 
 

   
 
 

16 april 1993 
 
(Orthodoxe Goede Vrijdag.)  
 

Ik heb Uw Stappen steeds gevolgd 
sinds U mij weer tot leven hebt gebracht 
en door mijn oor een beetje te neigen 
heb ik U ontvangen, 
mijn ziel verheugt zich in Uw 
Tegenwoordigheid, 
ik ben nu in Uw Liefhebbende Handen, 
in de Handen van mijn God. 

 
vrede zij met je; maak de weg recht voor 
Mijn Wederkomst; effen Mijn pad 
waarop Ik zal treden; open een brede 
hoofdweg voor de Eenheid, Mijn 
vriendin; Mijn Wederkomst is 
ophanden; luister, vandaag oordelen de 
meesten van jullie naar menselijke 
maatstaven, daarom is jullie geest niet in 
staat de Rijkdommen van Mijn Hemels 
Koninkrijk te peilen; tenzij een mens 
wordt herboren, kan hij het Rijk der 
Hemelen niet zien;  
 Vassula van de Passie van Mijn Heilig 
Hart, dierbaarste ziel, Ik zal je 
bemoedigen met dezelfde woorden die 

Mijn Geest Sint Paulus in het oor 
fluisterde: ‘wees ijverig in het 
profeteren’;1 dit is waar je Mijn volk aan 
zult herinneren en wat je hen zult 
zeggen; vertel hun dat men ijverig zou 
moeten profeteren en zo Mijn Heilige 
Geest eren; 
 
Heer, velen veroordelen profetie; ik begrijp 
dat ook, daar er veel valse profeten zijn. 
 
kleingelovigen! hoe komt het dat jullie 
niet begrepen hebben wat Ik jullie geleerd 
heb? Ik heb gezegd dat op het einde der 
Tijden veel valse profeten zullen opstaan 
en dat jullie voor hen moeten oppassen, 
maar heb Ik niet gezegd dat jullie ze aan 
hun vruchten zullen kennen? waarom 
volgen zo weinigen Mijn instructies?  
 Ik ben de Christus en Ik zend je 
precies om deze reden; Ik stuur je naar 
de naties om te verklaren dat Mijn 
Woord levend is! houd dus stand en 
weifel of vrees niet; Ik ben je Schild; ja, 
Mijn Vassula, Ik heb je niet alleen het 
voorrecht geschonken om op deze 
speciale wijze met Mij te zijn, maar ook 
om voor Mij te lijden; twijfel er evenwel 
nooit aan of Ik in staat ben dit Werk Zelf 
te voltooien; Ik ben Mijzelf genoeg, maar 
Ik heb je gekozen om je te vervolmaken;  
 Ik zeg je, je wedloop is nog niet ten 
einde, Ik kan je al verzekeren dat Ik hem 
samen met jou zal voltooien; ga uit naar 
de naties en verklaar dat Mijn Wet 
levend is en dat Ik haar op hun hart wil 
schrijven; verheug je dus! verheug je en 
wees blij want Mijn Barmhartigheid is 
onvergelijkelijk; wees blij dat Onze Twee 
Harten, als Twee Olijftakken, onder 
jullie verblijven om jullie je gezondheid 
terug te geven en jullie wonden te 
genezen!  

 
1 1 Kor. 14: 39. 
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 verheug je en wees blij dat Onze Twee 
Harten, als Twee Lampen, jullie stappen 
de Hemel binnenleiden waar jullie 
thuishoren; waarmee kunnen jullie Mijn 
Barmhartigheid vergelijken?  
 en jij, die Ik heb opgevoed en in Mijn 
Licht verkwikt heb, houd je aan Mij vast; 
vanuit de Hemel zie Ik elke handeling, 
en Ik weet dat Ik de meest 
indrukwekkende wonden zal ontvangen 
in het huis van Mijn beste vrienden; Ik 
zal uit de Beker van jullie verdeeldheid 
moeten drinken, van jullie onverzoende 
hart en van jullie geloofsafval … 
boosaardigheid en bedrog doden de 
onschuldigen; nee, Mijn kind, verwacht 
van de wereld geen dankbaarheid of 
medelijden; maar ook Ik heb op Mijn 
weg naar Calvarië noch het een noch het 
ander ontvangen;  
 Ik vertel je kleine hart: vanwege Mijn 
Liefde zal Ik Mijn Oproepen 
vermeerderen, niet verminderen; Ik zal 
elke lasterende tong overstemmen, want 
Ik ben de Heer; dus verheug je, want 
door de Wonden die Mijn vrienden jou 
toebrengen, 
 

zal Ik velen tot Mij terugbrengen, 
 
Ik zal de blinden doen zien en de 
lammen weer doen lopen; een groot 
aantal van jullie zal tot Mij terugkeren; 
houd dus op te schreien en droog je 
tranen … Mijn Vassula, kom … Ik zal je 
tranen afvegen … 
 1spoedig zal de aarde schudden en 
beven en ach! zo velen zullen nog buiten 
in de wildernis ronddwalen ... kom en 
steun op Mij en vertrouw Mij;  
 bid, want Ik verheug Mij als jij je Mijn 
Tegenwoordigheid herinnert, Ik bemin 
je met een tedere en onmetelijke liefde; 

 
1 Jezus veranderde van toon en sprak als tegen 
Zichzelf. 

 
Ik zal altijd met je zijn; 

 
   

 
 

20 april 1993 
 
Vassula, Mijn kind, Ik ben het, Jahweh 
…Ik bemin je, dochter; Ik zal doorgaan je 
uit te zenden tot Mijn Glorie; voel je 
door Mij bemind, beschermd en geleid; 
luister naar Mij: tijd is niets en betekent 
niets voor Mij; wees dus voorbereid om 
Mij te ontmoeten!2 
 een grote droefheid is in Mijn Hart, 
want verraad en gebrek aan geloof 
breiden zich steeds verder uit in de Kerk; 
dit zijn de woorden die Ik hoor van hen 
die de tafel van de Plaatsbekleder van 
Mijn Zoon delen: "wat is Hij 
vermoeiend!" maar zoals Ik eens tegen je 
heb gezegd, zij zijn de Kaïns van jullie 
tijden en over hen heb Ik gesproken in 
Mijn toelichting op de Tien Geboden; ze 
doen alsof ze op zoek gaan naar Mij met 
hun wierook in hun handen, maar hun 
geest zoekt Mijn Geest niet;  
 Ik zeg je dat ze Mijn Naam niet 
heiligen, nee, dat doen ze niet, zij 
hebben Mijn grote Liefde niet weten te 
waarderen; zij tarten Mij dagelijks en 
dagen Mij uit door hun ongeestelijke 
gesprekken, ze ontketenen Mijn Toorn 
met het bespotten van Mijn 
woordvoerders, oh! maar ze zullen 
dwarrelen als vallende sterren, op weg 
naar een eeuwigheid van zwarte 
duisternis tenzij ze van hun tronen 
afdalen en berouw hebben! je moet 
samenkomen om voor hen te bidden 
voordat Mijn Dag komt … 

 
2 Ik begreep: De Zuivering. 
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 dochter, Ik zegen je; roep Mij als je 
wilt, Ik zal je nooit in de steek laten … 
 

  

 
 

23 april 1993 
 
(Onze Heilige Moeder.) 
 
Ik zegen je, mijn kind; Christos anessti! 
 
Alithos anessti!!1 

 
ecclesia zal herleven! moed! Satan kan 
obstakels op je pad leggen, maar Ik ben 
bij je om ze te verwijderen; als iemand 
kiest voor God, zou hij alles moeten 
verlaten om Hem te volgen; niets van wat 
je doet is tevergeefs;  
 Vassula, er gaat een doopsel komen en 
wat een groot doopsel zal dat zijn! Jezus 
zal de aarde dopen met Vuur; tot dan zal 
ik blijven verschijnen; dus nu is het de 
tijd voor berouw, nu is het de tijd voor 
verzoening; Ik zeg jullie, lieve kinderen, 
het offer dat God vandaag van jullie 
vraagt is jullie leven te veranderen en 
heilig te leven;  
 God vraagt van iedere ziel berouw te 
hebben; zeg niet dat jullie te ellendig zijn 
om van God vergeving te verkrijgen en 
dat de Allerhoogste niet langer 
medelijden zal hebben; God komt tot 
jullie allen, zelfs tot de ellendigsten; keer 
terug naar God en Hij zal terugkeren 
naar jullie; kom en maak Zijn Hart tot 

 
1 Onze Heilige Moeder groette mij in het Grieks, op 
een Orthodoxe manier, na Pasen: In de Orthodoxie 
hebben wij als gewoonte om na Pasen, als we elkaar 
ontmoeten, elkaar te groeten met de woorden: 
“Christus is verrezen”. Dan antwoordt de ander: “Hij 
is waarlijk verrezen!” 

jullie thuis, zoals Hij Zijn thuis maakt in 
jullie hart;  
 laat het bekend worden dat jullie 
zonder vurige gebeden niet in staat 
zullen zijn het Koninkrijk van God te 
zien; Zijn heerschappij op aarde is nabij; 
bedenk dat wat God van jullie verlangt is 
verandering van hart; wees niet bang 
jullie zonden te erkennen; leef en 
praktiseer het sacrament van de biecht;  
Mijn kinderen, ik zegen jullie allen; 
 

 
26 april 1993 

 
(Onze Heilige Moeder spreekt.) 
 
beminde kinderen, jullie harten zijn nog 
ver van Ons2, omdat jullie nog niet de 
bedoeling begrepen hebben van Onze 
openbaringen noch van Onze woorden 
in Onze Boodschappen; jullie hebben de 
bedoeling van Vrede, Liefde en Eenheid 
nog niet begrepen; als jullie dat wel 
hadden begrepen, zouden jullie landen 
vandaag niet in vuur en vlam staan; als 
jullie Onze Boodschappen hadden 
begrepen, zouden jullie ook deze 
woorden van Jezus hebben begrepen en 
ze in praktijk hebben gebracht: "ieder 
die groot wil zijn onder jullie moet jullie 
dienaar zijn en ieder die de eerste onder 
jullie wil zijn, moet jullie slaaf zijn"; net 
zoals Jezus niet kwam om te worden 
gediend maar om te dienen en Zijn leven 
te geven als losprijs voor velen, leer dat 
het Rijk der Hemelen voor iedereen is, 
maar niet iedereen ziet het en niet 
iedereen gaat er binnen; wees dus niet 
verbaasd als jullie zien dat het aan 
anderen wordt gegeven in plaats van aan 
jullie;  

 
2 Onze Heilige Moeder bedoelt Jezus en zichzelf. De 
Twee Harten. 
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 God komt nu tot iedereen, maar velen 
van jullie geloven niet, daarom is er geen 
vrede onder jullie; God is vrij om de 
laatst gekomenen te kiezen en hen met 
Zijn Heerlijkheid te verrijken in gelijke 
mate als Hij de eerst gekomenen heeft 
verrijkt; heeft Hij niet het recht te doen 
wat Hem behaagt? Jezus zei: “de wind 
blaast waarheen hij wil”; bid om Vrede 
in jullie hart; leef alsof het jullie laatste 
dag op aarde was;  
 Ik zal ervoor zorgen dat, nadat ik zal 
ophouden te verschijnen, jullie allen nog 
de middelen zullen hebben in de dagen 
van de beproevingen, om Onze 
Boodschappen en Onderrichtingen in 
het geheugen terug te roepen; Ik zal nu 
niet erg veel langer meer verschijnen, 
omdat de Verheven Glorie van Gods 
Tegenwoordigheid plotseling onder jullie 
zal zijn;  
 daarom worden jullie allen geroepen 
in één en dezelfde kudde, de kudde van 
de Heer Jezus Christus en in Zijn 
Mysterie; de Heerlijkheid van God zal 
eerder aan jullie worden geopenbaard 
dan jullie verwachten;  
 probeer te begrijpen dat Onze Liefde 
voor iedereen op aarde geldt, spreek dus 
niet ruw tegen elkaar, lieve kinderen, 
want God zal wie oordeelt met oordeel 
vergelden; wat betreft de komst van het 
doopsel van Vuur, de Heer zal in 
vlammend Vuur komen om alle kwaad 
van deze wereld, die in zedeloosheid is 
gezonken, uit te roeien en tot op de 
wortel af te branden;  
 ga door het Koninkrijk van God over 
heel de wereld te verkondigen, en dat 
onze Boodschappen bedoeld zijn om 
jullie tot berouw te brengen;  
 Ik, jullie Heilige Moeder, zegen jullie; 
 
 

28 april 1993 

 
vrede! liefste dochter, leer hoe Ik Mij 
verheug in je armzaligheid! kleintje, val in 
Mijn Armen en sta Mij toe je te dragen in 
je buitengewone zwakheid; Ik ben je 
Herder, wees niet bang; bedenk, dat dit 
niet jouw Werk is maar het Mijne; zou Ik 
je dan niet beschermen, je verzorgen en 
over je waken? jou, die Ik elke dag uit 
medelijden in de wereld uitwerp? natie na 
natie zal Mijn Stem horen;  
 je bent ingesloten in Mijn Hart; Mijn 
Hart is je enige veilige verblijf; Vassula-
van-Mijn-Passie, behandel Mij als een 
Koning, Ik ben je Koning en je enige 
Passie; behandel Mij als je trouwste 
Metgezel; Ik ben bekend als de 
Algetrouwe; sta Mij toe, liefste ziel, Mijn 
Woorden in je te griffen, ze zullen nooit 
verdwijnen; Ziel-van-Mijn-Passie, bemin 
Mij want Ik word zo weinig bemind … 
 
Heer, ik bemin U en anderen beminnen U 
ook. 
 
als je Mij bemint blijf dan dicht bij Mij en 
troost Mij … kan Ik je meer laten offeren? 
 
Ja, Heer, doe wat U wilt! 
 
zeg: "ja, voor de liefde die U, mijn Heer, 
voor de zielen hebt;"  
 
zeg: "ja, voor de hartstochtelijke liefde die 
U, mijn Heer, voor de zondaars hebt;" 
 
zeg deze woorden tot Mij; onthoud Mij 
niets,1 en ook Ik zal je Mijn 
Tegenwoordigheid niet onthouden; 
samen, Ik en jij, zullen we dan werken, 
zullen we beminnen, zullen we bidden; 
luister naar Mij, houd niets voor jezelf, 

 
1 Ik denk dat Jezus hier bedoelt dat ik Hem geweigerd 
had voor enige tijd mijn oor te lenen, en inderdaad 
voelde ik Zijn Tegenwoordigheid minder. 
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houd je met niets anders bezig dan met 
Mijn Plan; laat alles wat je doet gedaan 
worden om zielen te redden;  
 Ik, Jezus, zegen jou en je vrienden; 
verheerlijk Mij en richt met Mij Mijn 
Kerk weer op; herbouw Mijn Kerk, Ik 
bemin jullie allemaal; 
 

   
 

6 mei 1993 
 
Mijn kind, Ik, Jahweh, zegen je;  
 Mijn Koninkrijk is voor de zuiveren 
van hart, zij zijn het die Mijn 
Schoonheid zien! een ieder, Mijn kind, 
die Mijn Heilig Gelaat niet kan 
herkennen nu Ik spreek, behoort tot 
degenen voor wie Mijn Wijsheid uit de 
weg gaat; tenzij ze worden als kinderen, 
zal niets, niets ooit aan hen worden 
onthuld; bid dus voor deze zielen, die 
verblind zijn door hun eigen wijsheid; 
heb je niet gehoord dat de Wijsheid de 
armen zal verheffen en hun een plaats 
zal geven bij de groten?  
 bid vooral veel voor hen die zeggen 
dat ze "zien" en Mijn Heilige Geest in 
deze Boodschappen veroordelen, want 
zo hebben ze Mijn Welbeminde Zoon 
vervolgd en vóór Hem de profeten; tenzij 
een mens opnieuw wordt geboren, kan 
hij Mijn Koninkrijk niet zien;  
 kom, Ik geef je Mijn Vrede, vertrouw 
op Mij … 
 

 
 
 

10 mei 1993 
 

O Jahweh, 
waarom bent U weer zo ver van mij? 
Verlicht deze droefheid van mijn hart! 

Geef slechts een ogenblikje 
aan Uw onderdanige slavin! 

 
Jahweh is Mijn Naam en die is Heilig;1 
Ik geef je Mijn Vrede; Vassula, je Vader 
spreekt tot je, opdat jij op jouw beurt 
Mijn Woorden herhaalt voor alle naties, 
en Mijn Heilig Aanschijn onthult en alle 
geheimen openbaart die Ik in je oor heb 
gefluisterd; Ik openbaar aan de wereld 
Mijn Barmhartigheid en Mijn Liefde; Ik 
kom om de verdrukten te redden uit de 
hand van de Onderdrukker en de 
Bedrieger;  
 laat je hart je niet verontrusten, Mijn 
kind, verhef je terneergeslagen stem 
weer tot Mij; jij zult bidden en Ik, je 
Abba, zal je horen! sla je ogen naar Mij 
op, Mijn kind, en besef dat Ik je 
Verdediging en je Schild ben! Verhef 
zonder vrees je hart tot Mij, uit de 
duisternis en de schemering die je 
omringen, Ik zal niet toestaan dat je hart 
wegzinkt;  
 liefste kind, je bent niet Vaderloos, 
voel Mijn Tegenwoordigheid; Ik Ben die 
Ik Ben is met je, verhef dus je geest tot 
Mij met blijheid en vreugde over Mijn 
Tegenwoordigheid; verheug je, want 
Mijn Heilige Geest, een Getrouwe 
Bemiddelaar en Verdediger, zal jouw 
zaak behartigen, dus wat willen je 
onderdrukkers eigenlijk? 
 

Jahweh, mijn God, 
mijn woorden zijn onbelangrijk, 
maar ik kan nauwelijks de Pas 
bijhouden 
 van Uw Beminde Zoon, Jezus, 
ik vrees achterop te zijn geraakt met dit 
werk en 
Hem uit het oog te verliezen! 

 

 
1 Ik voelde een regen van Gods Liefde over mij 
komen … 
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wees niet bang; Ik wil dat je vertrouwt op 
Mijn massieve Kracht; ga in vrede; 
 

 
 
 

11 mei 1993 
 

Hier ben ik, Heer, weer huilend op Uw 
Schouder. 
Ik ben de nieuwe Job van onze tijden, 
een en al klaagzang … 

 
je kent Job niet als je denkt dat je 
doormaakt wat Job heeft doorgemaakt … 
 
 

12 mei 1993 
 

(Tel Aviv – Israel.) 
 

Heer, maak mijn oren waakzaam, 
mijn ogen opmerkzaam, 
en mijn hart ontvankelijk  
als dat van een leerling 

opdat ik Uw Geest in mij kan opnemen. 
 
kijk, Ik geef je alles, een ontvankelijk hart, 
de geest van een leerling en een vurig 
verlangen om Mij te behagen; sta Mij toe 
je op deze wijze te gebruiken; je zou nu 
niet perplex moeten staan; dit alles doe Ik 
tot Mijn Glorie … Ik wil dat jij en anderen 
op een dag deelhebben aan Mijn Glorie … 
blijf dus in Mijn Liefde, kind van Mijn 
Licht; 
 
Heer, ik dank U dat U mij hebt uitgenodigd 
in Uw vaderland. 
 
het behaagde Mij je te laten zien waar Ik 
vroeger geweest ben; Ik denk dat je weet 
wat Ik het meest van je verlang … ja, 
Vassula, Ik wil dat je Mij zielen brengt 
zodat Mijn Adem hen nieuw leven geeft! 

liefkoos Mij door je liefde, liefkoos Mijn 
verdriet, liefkoos Mijn pijn, Mijn 
doorboorde Hart, kom tot Mij en droog 
Mijn Tranen van Bloed;  
 dochter? bid dicht bij Mijn Hart en 
fluister je gebeden tot Mij; Ik zal Mijn 
plannen in jou zo krachtig voltooien 
omdat jij je "ja" tot Mij hebt gezegd; alles 
wat Ik van je vraag is liefde, 
gehoorzaamheid en je hart nu; ic; 
 
 

18 mei 1993 
 

(Israel.) 
 
(Boodschappen voor de Canadese 
pelgrims.) 
 
Mijn Vassula, heb Mijn Vrede;  
 Ik zeg je, door Mij zo bemind en door 
Mijn Vader zo begunstigd, Ik, Jezus van 
Nazareth, heb jou bevrijd, Ik heb jullie 
allen bevrijd; prijs Mij en bid voor hen 
wier hart nog zo ver van Mij is en door 
de wereld in beslag genomen; Ik zeg 
jullie plechtig: de dagen zijn geteld en 
Degene op Wie jullie hebben gewacht zal 
plotseling over jullie komen! wees dus 
voorbereid … en leef elke dag alsof het 
jullie laatste dag op aarde is;  
 Ik heb Mijn Vader verheerlijkt, wil je 
Mij niet verheerlijken? inderdaad, Ik, je 
Verlosser, heb je ertoe gebracht Mijn 
Voetstappen1 te volgen; Ik zeg jullie, wie 
Mij dient moet Mij volgen tot het einde, 
wie Mij zoekt, zal het Leven vinden, wie 
luistert naar Mijn Stem en naar Mijn 
Woorden, zal zonder klagen 
beproevingen doorstaan; Mijn Wet is 
niet moeilijk te volgen als jullie Mij 
werkelijk beminnen; liefde overwint, 
liefde is duidelijk, liefde verdraagt 
geduldig, kom dus en weiger Mij niets; 

 
1 Jezus bedoelt Zijn voetsporen in Zijn vaderland. 
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wees niet bang, Mijn Hart is een Afgrond 
van Liefde;  
 Ik zegen jullie allen uit de grond van 
Mijn Hart, kleine vrienden; 
 

 
 
 
(Later:) 
 
vrede zij met je; herhaal na Mij deze 
woorden: 

 
Jezus mijn Licht,  

Jezus, mijn Leidsman, 
ik bemin U,  

omdat U mij de Weg hebt gewezen, 
Heilige Geest,  

mijn Heilige Metgezel  en mijn Vriend, 
U die mij raad, wijsheid en troost  

in mijn oor fluistert, 
ik bemin U, 

 want U stond mijn ogen toe te zien,  
en te horen, 

ik aanbid U, omdat U mij  
weer tot leven hebt gebracht 

en U werd,  
O Zoet Manna uit de Hemel, 

mijn dagelijks Brood, 
U hebt mijn bedroefde en ellendige ziel 

getroost; 
U zorgt voor mij in deze woestijn, 

en U denkt aan mijn noden, 
U verspreidt in een laaiende vlam 

Uw Gaven over de gehele mensheid, 
tot Glorie van de Allerheiligste 

Drieëenheid, 
geef ons allen de genade  
om onszelf te wijden aan 

het gehoorzamen aan Uw geboden, 
en opdat Uw Wet onze vreugde wordt; 

amen; 
 

goed; Ik bemin je en zegen je; je Beminde; 
ic; 
 
 

19 mei 1993 
 
(Hoewel Jezus mij dicteerde sinds ik in 
Israel ben aangekomen, kon ik Zijn 
Tegenwoordigheid niet voelen. Het is een 
totale woestijn!) 
 

Lama Sabachthani? 
Hebt U mij helemaal naar  
Uw land Israel vergezeld om mij te 
verlaten? 
Als U de Heilige bent 
die mij naar Uw vaderland hebt 
gebracht 
om te lopen waar U gelopen hebt, 
te ademen en de lucht van de aarde te 
ruiken die U eens hebt ingeademd, 
en van de producten te proeven die Uzelf 
geproefd hebt, 
verlaat U mij dan? 
Dus waarom bent U dan zo ver van mij? 
Waarom zwijgt U? 

 
YESHUAH1 YESHUAH, lama 
sabachthani? 
Hebt U mij helemaal naar de Olijfberg 
gebracht 
om mij in de steek te laten? 
Is het, mijn Heer, opdat ik eenzaamheid 
ervaar? 
Uw doodsangst van Gethsemane? 
Wilde U mij de afschuwelijke 
verloocheningen laten voelen 
en het verraad, dat U doormaakte? 
Wilt U mijn ziel laten zien 
wat Uw gevoelig Hart die nacht 
doormaakte? 
Waarom verbergt U Zich dan voor mij in 
Uw land? 
 
U weet hoe mijn ziel en 

 
1 Jezus in het Aramees. 
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hart van liefde voor U wegkwijnen en 
hoe ik verlang, o hoe ik verlang 
onophoudelijk naar U te staren, 
tot dwaasheid toe. 
YESHUAH, U weet hoe mijn ziel naar U 
dorst, 
dus waarom hebt U mij de rug 
toegekeerd? 
YESHUAH 
 waarom schept U er behagen 
in elke vezel van mijn hart te breken? 

 
U hebt van mij een Doelwit gemaakt 
voor Uw Boogschieten 
en schiet er pijl na pijl op af, 
moet ik mijzelf beschermen tegen de 
regen van Uw pijlen? 

 
Als ik U dan verloren heb, hoe moet ik 
dan alleen standhouden? 
Hebt U mij helemaal hierheen gebracht 
om mij te verlaten? 
YESHUAH 
ik heb alle smaak van het leven verloren 
nu U bent weggegaan … 
maar zeg mij tenminste de reden voor 
Uw plotselinge besluit! 
Is het juist van U om mij naar 
Uw vaderland te brengen en mij dan te 
negeren? 
Zou het kunnen zijn dat U Zich hebt 
bedacht wat mij betreft? 
 
O mijn Trouwe YESHUAH, 
ik schreeuw naar U, maar Zwijgen is het 
enige wat ik hoor; 
ik sta in het hart van Uw vaderland, 
maar U neemt geen notitie van mijn 
armzalige ziel. 
 
Toen ik naar de poorten van Jeruzalem 
ging, 
toen ik Uw vaderland binnenging, 
nauwelijks was ik daar binnengegaan, 
of mijn lofprijzingen weerklonken in elk 
oor. 
U liet mij mijn hoop bouwen 
op het binnengaan van Uw stad, 

maar zodra ik er was binnengegaan 
hebt U mijn ziel van Uw Licht 
uitgesloten. 
Als iemand beroofd is van Uw 
Tegenwoordigheid, 
voelt Uw Hart het dan niet? 
 
Op Uw eigen initiatief 
hebt U voor mij een pad uitgezet om U te 
bereiken, 
en nu schept U er behagen in mij in 
duisternis te dompelen. 
De nacht is mijn enige reisgenoot. 
Als U mij zou passeren, zou ik U niet 
zien... 
Als U mij zou aanraken, zou ik U niet 
voelen 
noch zou ik Uw Tegenwoordigheid 
bespeuren. 
Hoe moet ik nu dus lopen zonder Uw 
Licht? 
Ik ben vol vrees voor deze leegte. 
Waarom doet U dit Uw trouwe vriendin 
aan? 

 
YESHUAH, 
is dit de manier waarop U Uw gasten 
behandelt? 
Ik zal mijn zaak voorleggen aan onze 
Eeuwige Vader 
en aan die andere1  
degene die U mij als raadsman gegeven 
hebt; 
als ik onschuldig ben, zullen zij mij Hoop 
geven. 

 
(Dezelfde ochtend legde ik mijn zaak voor 
aan Pater O'Carroll en huilde.) 
 
(Toen, later op dezelfde dag, zag ik mijn 
YESHUAH met de ogen van mijn ziel bij de 
ingang van Zijn Graf, en voordat ik er 
binnenging hief Hij Zijn Hand op, raakte 
met Zijn Duim mijn voorhoofd aan en 
tekende er snel meerdere malen een kruisje 
op terwijl Hij mij zegende.) 
 

 
1 Pater O'Carroll. 
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(Dezelfde nacht:) 
 
vrede zij met je, zo erg kleintje! moed! 
wees niet bang; luister naar Mijn 
Woorden: betwijfel je Mijn Trouw, Mijn 
Oprechtheid en Mijn Tederheid? heb je 
niet gehoord dat ze onmetelijk zijn? 
besef hoe Ikzelf gebroken was op deze 
momenten van jouw genoegdoening;1 
wierook en kalmerende geuren ontvang 
Ik niet veel van Mijn Eigen land; Ik heb 
jou gebruikt om Mijn jaloerse liefde te 
kalmeren, ach … en om je te herinneren 
aan de voorbije gebeurtenissen;  
 je bent Mijn gast, nietwaar? zou een 
goede gastheer zijn gasten niet royaal 
behandelen en erop toezien dat het hun 
aan niets ontbreekt? en dan, Ik had 
besloten je ziel te begunstigen... maar nu 
zal Ik je op Mijn beurt een vraag stellen, 
slechts een: twijfelde je aan Mijn 
Tegenwoordigheid bij de ingang van 
Mijn Graf?2 … antwoord Mij … 
 
Ja, een beetje Heer. 
 
in waarheid zeg Ik je, Ik heb je meer dan 
eens met Mijn Duim op je voorhoofd 
gezegend …3 zie je hoeveel Ik van jou te 
verdragen heb? dus wat Ik van je vraag 
is maar zo weinig …4 leer van Mij; leer 
van Mijn Geduld en van Mijn 

 
1 Drie dagen had Jezus Zich voor mij verborgen 
gehouden. 
2 Hij wachtte en ik zweeg. 
3 Christus' speciale zegen midden op mijn voorhoofd 
had en heeft een zo ontzaglijke kracht, dat het een 
dame in Omaha "knock-out" sloeg toen ze naar mij 
toekwam en mij op mijn voorhoofd kuste, precies op 
de plaats waar Jezus Zijn zegenende Duim had 
geplaatst. Ze viel, geveld door de Geest, gedurende 
twintig minuten, bij de ingang van de sacristie. 
Priesters getuigden van deze gebeurtenis. Dit gebeurde 
half juni, drie weken later. 
4 Sinds ik mij door Hem verlaten voelde kon ik de con-
stante vragen van de Canadese pelgrims om een 
handtekening niet verdragen. Deze geringe taak werd 
zwaar. 

Verdraagzaamheid, en begrijp hoeveel Ik 
me moet laten welgevallen; 
 
(Kort na deze boodschap die rond 
middernacht werd gegeven, vroeg Jezus 
mij wakker te blijven gedurende anderhalf 
uur, om Hem gezelschap te houden en Hem 
te aanbidden. Ik hield de Liefde en de 
Oprechtheid die Zich uit de Hemel 
neerbogen in mijn omarming … En de 
Bruidegom van de gehele mensheid, 
verheugd te worden bemind, verlengde Zijn 
bezoek. En ik, in mijn armzaligheid, werd 
steeds weer verzekerd van een Trouwe en 
Eeuwige Liefde.5) 
 

 
20 mei 1993 

 
(Jeruzalem.) 
 
Mijn Koning! 
 
Ik Ben; je Koning geeft je Zijn Vrede;  
 bemin Mij … proef de bitterheid van 
Mijn Tranen; sta Mij toe, Mijn beminde, 
om in je hart te rusten, ach! hoezeer 
bemin Ik deze plaats! troost Mij, Mijn 
eigendom, troost Mij, Mijn dochter … 
 
Mijn God, wie is er aan U gelijk? 
 
luister naar Mijn Hart en besef waarom 
Ik tranen vergiet; wil je Mij vannacht 
weer aanbidden? kom, Mijn Eigendom, 
je Jezus is hier in je kamer6 … Ik schrei 
omdat je Heilige veel beledigd7 wordt … 
als een bedelaar sta Ik voor elke deur, 
bedelend om liefde, maar Ik krijg niet 
veel antwoord, ach … zo heel weinigen 
luisteren … kom en aanbid Mij, kom en 
verbind Mijn Wonden door Mij te 

 
5 Jezus kwam toen drie nachten achter elkaar voor 
dezelfde aanbidding, om te worden bemind. 
6 D.w.z. in je hart. 
7 Jezus vertrouwde mij Zijn pijn toe. 
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beminnen … voel Mijn 
Tegenwoordigheid … Yeshuah is aan je 
zijde en jij bent Mijn kind aan wie Ik 
Mijn Belangen heb toevertrouwd; wees 
niet bang, Ik ben zo teder; herstel Mijn 
Huis, oh kleutertje van Mijn Liefde, Mijn 
rest, Mijn zaad … 
 

De God der goden spreekt tot mij, 
hoe kan ik blijven zwijgen? 
Wat zal Hij dan niet toestaan aan de 
rechtschapenen? 
U hebt wonderen verricht voor de doden. 
"Wie in de hemelen kan zich met Hem 
meten?  
Wie van de zonen van God kan met Hem 
wedijveren?"1 

 
wees nu als een lamp en schijn om Mij te 
verheerlijken; sta op en verdedig Mijn 
zaak! ach, Vassiliki, Ik zal je al de dingen 
zeggen die je moet doen en je zult ze 
doen met grote moed; niemand zal je 
verslinden en ze zullen weten dat Ik Ben 
met je wandelt; Mijn Kruis zal je tot 
heiligheid leiden, spreek zonder vrees; 
alles wat Ik je zal geven zal van de 
Wijsheid komen, wees dus ijverig en 
dien Mij nu, Mijn kleintje zo kostbaar 
voor Mij ... verblijf in Mij en wees niet 
bang, Ik, Ik zal je nooit verlaten; 
verkondig op de wijze waarop Ik aan jou 
verkondigd heb; wek op, op de wijze 
waarop Ik jou heb opgewekt en maak 
leerlingen van de Waarheid … ecclesia 
zal herleven;  
 vrede, bid en prijs Mij; wij, ons? 
 
Ja! 
 
Ik, Jezus, zegen je voor de 
vastberadenheid waarmee je werkt; ic;   
 

 
1 Ps. 89: 7. 
 

 
25 mei 1993 

 
Eli! O Eli, mijn God, 
kom in Uw liefhebbende goedheid en 
verdedig mij! 
U die mij hebt opgericht uit het graf, 
verberg Uw Heilig Gelaat niet voor mij. 
Kom en sta mij terzijde! 
Waarom voel ik me zo ver van U? 

  
Voor velen lijk ik een raadsel, een 
fenomeen, 
maar U, Uzelf hebt mij gevraagd om Uw 
Echo te zijn, is het niet? 
Waarom verontrust Uw Echo dan hun 
oren 
als ik openlijk Uw wonderen verkondig? 
Is het Uw immense Macht die hen bang 
maakt? 
Is het Uw geweldige Kracht die hen doet 
beven? 
Is het Uw Stem die uit de hemel dondert 
rond de aarde in elke natie en in elke stad,  
die hen kwelt? 
 
Is het vanwege Uw majesteitelijke 
processie, 
zo machtig onthuld, die hen met vrees 
bevangt? 
Is het omdat ik op de vier hoeken van de 
aarde uitroep 
dat de Hemel spoedig overstroomt bij Uw 
komst 
en dat er snel boete moet worden gedaan, 
dat zij van schrik vervuld zijn? 

 
Of is het vanwege Uw stortvloed van 
Zegeningen en 
Barmhartigheid waarover zij twijfels 
hebben? 
Vertel mij, zijn het de Kreten van 
Doodsstrijd die van een Vader komen, 
die zij niet kunnen begrijpen? 
Uw roepen om Eenheid, Vrede en 
Verzoening 
weerklinken in de hemel en op aarde, 
en toch, wie luistert? Wie kan begrijpen? 
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Hun vlees rot weg onder hun huid, 
en toch, wanneer U roept "Redding!" 
luistert niemand … 
 
Ach, Eli, zovelen wachten erop 
dat ik tot dwaling word verleid 
en mijn ondergang tegemoet ga, 
want ze hebben nooit begrepen hoe 
de hand van een zondaar in Uw Hand 
gehouden kon worden. 

 
O Eli, ze hebben nooit begrepen 
waarom U en ik bezorgd 
naar alle hoeken van de straten rennen 
om de doden op te wekken, 
noch het waarom van deze 
samenwerking? 
En waarom ik gezonden word naar de 
kruispunten van elke stad 
om te verkondigen dat Uw Koninkrijk 
ophanden is. 

 
Dus waarvan word ik dus beschuldigd? 
Waarom vreest men mij en biedt men mij 
weerstand? 
O Eli, ze behandelen mij als het schuim 
van de aarde; 
belediging op belediging, lasterpraat op 
lasterpraat; 
niet dat ik mij zorgen maak over mijn 
eigen naam en reputatie, 
maar omdat ik geleid word door Uw 
Heilige Geest, 
is het Uw Geest die zij belasteren. 
Ze vernielen de Werken van Uw Geest 
en breken de stenen af 
waarmee Uw altaren1 waren herbouwd. 

 
O Eli, altijd zo vol Medelijden, 
waarom bent U soms zo ver weg? 
Kijk! Kijk hoe ik worstel in deze woestijn 
 en kom mij redden uit deze doornen en 
distels 
 die mij omringen, die mij verstikken en 
aan mij rukken! 

 
1 Met altaren worden zielen bedoeld. 
 

OPEN de weg voor mij! 
 

Moet ik de hele dag huilen om hun 
doofheid? 
Ben ik niet een mens, 
dus heb ik daarom niet het recht zwak te 
zijn, 
 heb ik niet het recht zo nu en dan treurig 
te zijn? 
Heeft mijn hart niet het recht de moed te 
verliezen? 
 
O Eli, hoelang moeten we wachten op de 
Triomf? 
Hoelang moeten we nog wachten? 
Hoelang zal deze Duisternis nog duren? 
De Wonden van Uw Zoon zijn ongelooflijk 
diep. 
De Tranen van Uw Zoon en van onze 
Gezegende Moeder 
zijn in Bloed veranderd, 
dus hoelang, Eli, zult U deze aanblik nog 
verdragen? 
Hoelang moeten we nog wachten op deze 
Triomf? 
 
Een complot van verraders is nu 
het Hart van Uw Heiligdom 
binnengedrongen 
als slangen en adders door de gangen 
sluipend wachten zij erop 
de Waarheid aan te kunnen vallen  
en de Eeuwige Waarheid op haar kop te 
zetten 
en tot Leugen om te vormen 
door het oprichten van hun Rampzalige 
Gruwel 
in het hart van Uw Heiligdom, om het 
Eeuwigdurend Offer van Uw Zoon af te 
schaffen. 
 
Eli! Er is geen Vrede in Uw Huis … 
En weldra zal duisternis Uw Huis 
bedekken 
en als een rouwende en beroofde weduwe 
zal Uw Huis Haar zwarte sluier dragen. 
Dus, gaat U nog niet tussenbeide komen, 
Eli? 
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Mijn Stem van Gerechtigheid zal 
gehoord worden als een hevige 
aardbeving, en deze verraders zullen 
worden getroffen vanwege het kwaad dat 
ze Mijn kinderen hebben aangedaan 
wier onschuldig bloed vergoten is als een 
offer; Ik zal Mijn Huis wreken, maar de 
wereld zal nog moeten oogsten wat ze 
gezaaid heeft, Ik kan hun schuld niet 
vergeven tenzij de wereld berouw heeft!  
 Ik stuur naar het nest van die adders 
wat Ik zozeer bemin, Ik stuur jou, met 
Mijn Woord, naar de diepten van de 
ongerechtigheid; Ik lever je uit als Mijn 
woordvoerster om Mijn Boodschap te 
verspreiden; Mijn zozeer beminde, 
waarheen je ook gaat, Ik, de Heer, zal op 
je voetsporen een laaiend Vuur 
achterlaten om de harten van steen te 
verteren, het atheïsme uitroeiend; Ik zal 
ze in Mijn Armen doen vallen, de Armen 
van hun God, ach, en het zal 
verschrikkelijk zijn om in Mijn Armen te 
vallen, in een flits zal Ik ze veranderen in 
aangestelde leerlingen, en Ik zal ze 
uitzenden om Mijn Woord te verdedigen 
en Mijn zaak te behartigen; dochter, 
zoals jij van Mij hebt geleerd, zo zal Ik 
ook de anderen onderrichten; Ik lever nu 
aan de wolven uit wat Mijn Ziel het 
meest verblijdt en innig bemint, om 
Mijn Heilig Gelaat te onthullen;  
 heb berouw! generatie, jullie zonden 
hebben je ziel verdort, waarom sterven, 
generatie? heb berouw en jullie zullen 
leven! heb berouw, want er is nu niet 
veel tijd meer over; de Vernieler zal 
zichzelf in de komende dagen 
openbaren, volledig! oh Vassula! wie kan 
Ik aansporen om te luisteren en te 
waarschuwen? tot wie kan Ik spreken en 
wie zal luisteren?  
 omdat alles nu zijn einde nadert en 
het einde nabij is, ga Mijn Boodschap 

zelfs op elk openbaar plein verkondigen; 
ga en maak Mijn Barmhartige Oproepen 
wijd en zijd bekend; … het zuurdesem 
van hen die Mijn Huis exploiteren is 
machtig, wees dus op jullie hoede en 
houd je ogen open; begrijp waarom Ik 
Mijn Zoon zend en jullie Heilige Moeder 
om de wereld in jullie dagen te 
doorkruisen; dit is Mijn Zegen die Zich 
over het aanschijn van de gehele wereld 
uitstrekt; sla dus allemaal jullie ogen op, 
en als jullie dat doen, zullen jullie de 
Hemel wijd open zien en schitterend in 
al haar glorie; de Ark van Mijn Verbond, 
het symbool van Mijn Tegenwoordigheid 
onder jullie,1 het symbool van Mijn 
Barmhartigheid en van Mijn Redding; 
Degene die medelijden toont met jullie 
allen; 
 

 
 
 

27 mei 1993 
 
vrede zij met je; Ik ben de Alfa en de 
Omega;  
 blijf in Mij om Mijn Boodschap zo 
duidelijk te verkondigen als je zou 
moeten; laat Mijn Woord uitgaan, laat 
iedereen Mijn Roep horen en begrijpen 
hoezeer Ik hen bemin; laat ze weten dat 
Mijn Vijf Wonden wijd open zijn;  
 de mensen hebben een eindeloos 
vermogen om Mij te verraden en te slaan 
… Ik moet je met pijn en verdriet in Mijn 
Hart vertellen over alles wat Ik zie in 
Mijn Eigen Huis: vandaag trapt de Tiran 
al op Mijn Lichaam en wenst Mijn 
Eeuwigdurend Offer geheel af te 
schaffen; een van hen die onder Mijn 
dak woont, verraadt Mij; hij verkondigt 

 
1 Toespeling op Mt.24: 30.  
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vrede maar zoekt slechts het kwaad; hij 
brandt wierook, maar dat is om Satan op 
te roepen om meer macht te verkrijgen; 
 
O Heer! Ik kan haast niet geloven dat dit 
gebeurt … 
 
toch gebeurt het, je lijkt het niet te 
begrijpen … hij, samen met zijn 
aanhangers zijn vastbesloten zichzelf op 
Mijn Troon te plaatsen en de wereld te 
regeren in de gewaden van profeten en 
ach! … zo velen van Mijn herders zijn op 
een dwaalspoor gebracht door hun valse 
onderrichtingen en dwalingen; ze 
verlaten het rechte pad en dwalen om 
een traditie te volgen die niet van Mij 
komt; ze geven de heilige wetten op die 
Ik hun gegeven had;  
 Ik heb je gewaarschuwd voor deze 
valse leraren en valse profeten, Ik heb 
jullie gewaarschuwd dat in de laatste 
dagen Babylon zal worden opgericht in 
het hart van Mijn Heiligdom, Mijn 
Heilige Plaats veranderend in een 
dievenhol, in een duivelshof! O dochter! 
… een kamer voor elke verdorven geest 
om te verblijven en te regeren … ze zijn 
druk aan het handelen in Mijn Eigen 
Huis; deze handelaren zijn zichzelf aan 
het propageren in Mijn Huis, terwijl ze 
de levens van Mijn volk in hun macht 
krijgen; ze hebben het gemunt op Mijn 
profeten, ze doden Mijn woordvoerders 
en sparen hun eigen valse profeten die 
dwalingen en ketterijen verspreiden! ze 
onteren Mijn profeten ten overstaan van 
de wereld en liegen tegenover de wereld, 
die graag luistert naar laster en 
belediging; ze breken Mijn Tradities af 
om er franjes en menselijke 
leerstellingen voor in de plaats te stellen; 
dit alles doen ze in het zicht van Mijn 
Troon … deze handelaren bedriegen 
velen met misleidende argumenten; ze 

plaatsen hun eigen mensen op de beste 
zetels om te heersen met een scepter van 
Valsheid; 
 - Ik heb jou aangesteld om Mijn Echo 
te zijn, ga dus en verkondig wat je hebt 
gehoord; zeg hun dat jullie allen leven 
onder de voorzegde Grote Geloofsafval; 
vertel Mijn herders hun ogen en oren te 
openen voor Mijn angstig roepen, want 
spoedig zullen ze worden gedwongen 
vergif te eten en te drinken; roep jullie 
gemeenschappen bijeen en bereid ze 
voor op nachtwaken met gebed en 
vasten; Satan is op weg om iedereen op 
de proef te stellen; hij komt om jullie 
allen te verspreiden en te verdelen; hij is 
op weg naar Mijn Troon in Mijn 
Tabernakel om Mijn Bloed te verkopen 
en Mijn Eeuwigdurend Offer1 te 
verwijderen;  
 Mijn volk … Mijn erfenis … tot jullie 
roep Ik uit: priesters en bedienaren van 
Mijn Altaar, jullie die Mij elke dag 
opheffen, geef Mij nooit prijs, verhandel 
Mij2 nooit … het weeklagen van de 
engelen wordt al gehoord en de hemelen 
beven voor wat ze zien aankomen - zelfs 
de duivels zijn ontzet en verbleken … 
 de Vijand, hij die beweert zoveel 
groter te zijn dan alles wat aanbeden 
wordt, zal zichzelf op de troon plaatsen 
in Mijn Heiligdom; hij is onderweg, met 
een strop in zijn hand, en zet koers naar 
degene die door Mij3 is aangewezen en 
die de rebellie ervan weerhoudt tot 
uitbarsting te komen; discreet en moedig 
is hij, en zijn leven wordt verteerd als 
een offer4 … Ik zegen hem omdat hij een 
vaste greep heeft op de onveranderlijke 
Boodschap van de Traditie, maar Satan 
wil hem tot zwijgen brengen, om in staat 

 
1 Jezus was zo bedroefd dat Hij schreide. 
2 Meer tranen van Jezus. 
3 De Paus: Johannes-Paulus II. 
4 De Paus. 
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te zijn, zijn1 dwalingen uit te breiden 
door de monden van hen die Mijn Bloed 
verkopen en jullie allen in het verderf te 
storten;  
 dit is het uur van Satan; met 
schaamteloze motieven voor het 
vernietigen van Mijn schepping; 
schreeuw het uit, dochter, want die dag 
is nabij, en hij komt om natie na natie te 
vernietigen; Mijn Hart is gebroken … de 
Liefde was niet bang te sterven, dus ook 
jullie, Mijn vrienden en Mijn herders, 
wees niet bang, volg Mij; het is jullie 
plicht Mijn Woord en Mijn Kerk tot in de 
dood te verdedigen; zeg niet: "laat mij 
eerst afscheid nemen van de mijnen;" Ik 
zeg jullie: "wie eenmaal de herdersstaf in 
de hand heeft en nog omziet, is Mij niet 
waardig noch geschikt voor Mijn 
Koninkrijk;" volg Mij in Mijn met Bloed 
besmeurde Voetspoor helemaal tot 
Calvarië; 
 dochter, Mijn gezegende, je Trooster 
is blij dat je Hem getroost hebt; en dat je 
Hem hebt toegestaan je hand te 
gebruiken; ach … Vassiliki, deze Tranen 
van Bloed die Ik elke dag vergiet, worden 
veroorzaakt door ongerechtigheid en 
slechtheid …2 tijdperk! O tijdperk! 
waarom heb je je God verlaten? 
 
(Hier wendde Christus Zich tot mij en zei:) 
 
mijn engel, door Mij gevormd, kwets Mij 
niet maar laat Mijn Hand nu niet los; 
sommigen zullen je stenigen, sommigen 
zullen je door het slijk halen, sommigen 
zullen een vuist maken en je bedreigen, 
maar wees niet bang voor hen; jij zegt dat 
zij belediging op belediging op je hoofd 
stapelen, laster op laster, Ik zeg je, dat ze 
alleen beloning op beloning voor jou in de 

 
1 Van Satan. 
2 Enkele ogenblikken stilte, en toen riep de Heer weer 
zeer verdrietig uit. 

hemel opstapelen, en zegen op zegen van 
Mij op je voorhoofd; verkondig dus 
zonder vrees Mijn Boodschap; getuig, 
Mijn engel, en Ik zal over veel zielen geen 
vonnis uitspreken omwille van de wonden 
die jou worden toegebracht; Ik zal je een 
eerlijk loon geven voor de wonden die jou 
in het Huis van Mijn vrienden worden 
toegebracht; Ik heb je uitgekozen om het 
slachtoffer van Mijn Passie te zijn, het 
altaar waarop Ik de Eenheid zal leggen, 
wat zou je dan nog meer kunnen vragen? 
wat zou Ik je nog meer kunnen geven wat 
Ik je nog niet gegeven heb?  
 Wijsheid is je geschonken en Mijn 
Geest is met je om de kastijding van de 
wereld te kunnen uithouden en ach … Ik 
heb je de gave gegeven naar Mij te 
dorsten en naar Mij te verlangen, een 
onbetaalbare gave; wandel daarom met 
Mij en sta Mij toe je te gebruiken en je 
van natie naar natie te sturen om hun te 
zeggen dat de God die zij vergeten zijn, 
hen nooit vergeten is; herinner hen 
eraan dat het Hart van de Heer 
Barmhartigheid is; ja, vertel hun dat Ik 
zachtmoedig en nederig van hart ben;  
Jezus is Mijn Naam; ic; 
 
 

28 mei 1993 
 
vrede zij met je; predik en verkondig dat 
de God die zij vergeten zijn tot hen zal 
komen als een moeder; Mijn Wederkomst 
is aanstaande; als Ik Mijzelf door jou 
openbaar, is dat om iedereen tot Mijn 
Hart te roepen en te verlossen van hun 
geloofsafval;  
 tegenwoordig is er een toename van 
inwijdingen waarbij kinderen vermoord 
worden, moet Ik dan blijven zwijgen? 
verschrikkelijke beelden worden via de 
televisieprogramma's aan kinderen 
getoond, die de zuiverheid in hen 
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aantasten, oh! ga Mijn Wonden binnen 
en deel Mijn doodsangsten - kom en 
troost Mij! Ic; 
 
 

30 mei 1993  
 

Tot U neem ik mijn toevlucht. 
Ik leef in vrede onder Uw Licht, 
en al mijn uren dat ik wakker ben 
mediteer ik over Uw Goedheid mijn God, 
en alles wat ik nu verlang is dichtbij U te 
zijn. 
Als ik nu af en toe in tranen als een 
bedelaar tot U klaag 
is het omdat U naast U een metgezellin 
hebt 
die hongerig en dorstig is. 
 
U zei: "Ik ga Mijn boomgaard water 
geven, 
Ik wil Mijn bloemperken bevloeien", en 
dat hebt U gedaan.  
U zei: "Over elk volk en natie zal 
Mijn Boodschap worden verspreid als 
een nevel 
en de aarde ermee bedekken," en dat is 
gebeurd. 

 
en heb Ik niet gezegd dat Ik lering als 
profetie over je zal uitstorten, door je 
mond te openen in Mijn Bijeenkomsten 
en iedere natie te dienen? 
 
En dat hebt U gedaan. 
 
nader Mij dan zonder vrees! heb Ik niet 
met Eigen Hand Mijn Boodschap 
verspreid als een terebint? eenvoudig 
schepsel van vlees, waarom twijfel je dan? 
open je mond en geef Mij je antwoord! 
 
Het is waar, Heer van Heiligheid, ieder 
ander zou in mijn plaats goed 
vooruitgegaan zijn op de weg naar 
heiligheid, als U hem had laten zien wat U 

mij hebt laten zien: de Geheimen van de 
Wijsheid. 
 
de Genade die Ik je heb geschonken heeft 
de verwezenlijking van Mijn Grote Plan 
voor de mensheid tot doel; Mijn 
Boodschap zal zijn als een Lamp die op 
een standaard staat, haar licht 
verspreidend in de duisternis van jullie 
tijdperk, Mijn Licht, Mijn Aanwezigheid 
en Mijn Schoonheid openbarend, je God 
openbarend zoals Hij is: 
 

Metgezel en Vredevorst 
Eeuwige Vader en Raadsman, 

 
kom, ga door woorden van Kennis te 
spreken; wees Mijn Echo …1 ach, nog 
iets, alleen maar een herinnering: Ik en 
jij zijn verenigd, ieder die met Mij 
verenigd is, neemt dezelfde weg die Ik 
gegaan ben, de weg naar Calvarië;  
 ieder die het Verheven Slachtoffer 
volgt, wordt een deel van het Slachtoffer; 
jij bent een deel van Mij, een rest van 
Mijn Lichaam … offer je leven in 
genoegdoening en kom met Mij mee 
naar het Dal van de Dood,2 daar zal Ik 
Mijn Geest uitstorten, en daar zal Ik 
Mijn Liefde uitgieten om elk verdorde 
been te doen herleven; jouw werk is in 
dat dal, Vassula; Ik ben van plan het te 
overstromen met de Rivier van het 
Leven; Ik, die de Verrijzenis en het 
Leven ben, ben van plan deze dorre 
beenderen van dat Dal te laten bloeien; 
Ik zal Mijn Medelijden en Mijn Liefde 
tonen door de doden uit hun graven te 
doen opstaan en hen terug te leiden naar 
Mijn Huis, en met Mij in Mijn Huis zal 
hun tafel vol zijn, hun beker zal Ik vullen 

 
1 Het leek alsof Hij Zijn Boodschap beëindigde en 
alsof Hij Zich iets herinnerde. Hij zei: "ach!" 
2 Jezus bedoelt waar alle geestelijk-doden te vinden 
zijn. 



Notitieboek  Waar Leven in God 130 
__________________________________________________________ 
 
en over laten lopen en Mijn Heilig Hart 
zal hun Heilige Metgezel zijn; van al die 
dorre beenderen die nu in het Dal van de 
Dood verspreid liggen, zal Ik één enkel 
Lichaam maken; ja, zoals in het visioen 
van de profeet Ezechiël,1 stel Ik jou 
dezelfde vraag: "kunnen deze beenderen 
leven?" 
 
Nee. Niet zonder Uw tussenkomst. Niet 
zonder dat U er leven in brengt, mijn Heer, 
want ze zijn volkomen dor en levenloos. 
 
Ik ga ze weer tot leven brengen;  
 

Ik ben de Verrijzenis; 
 
Ik zal er pezen op leggen en zo zullen de 
verspreide beenderen bijeengebracht 
worden,2 en dan zal er vlees op groeien, 
Ik zal ze bedekken met huid en ze adem 
geven, zodat ze leven; Ik zal3 één enkel 
Lichaam maken ... en het tot leven 
brengen; Ik zal Mijn Heilige Geest 
zenden om door Zijn4 neusgaten een 
allerkrachtigste Adem te blazen die Het 
weer tot leven brengt en Het nogmaals 
doet opstaan op Zijn voeten om Mij te 
Verheerlijken; "Ik zal kristalhelder 
Water5 vanaf Mijn Troon over je 
uitgieten6 om je te reinigen van alle 
bezoedeling, en Ik zal Mijn Heilige Geest 
uitstorten om in je midden te leven; 
Mijn Heilige Geest zal je worden gegeven 
om je Hart te worden; dan zal Ik, Ikzelf, 
dit Lichaam zalven en het licht dat Ik in 
je7 ogen zal geven zal Mijn Eigen 

 
1 Ez. 37: 1-10. 
2 Ik begreep dat de Heer sprak over onze verdeeldheid, 
de verdeeldheid binnen de Kerk, ons vergelijkend met 
dorre en verspreide beenderen. 
3 De beenderen. 
4 Het Lichaam. 
5 Apoc. 22: 1.  
6 God spreekt tot het Lichaam als tot ons allen, Zijn 

Kerk. 
7 Jezus spreekt over Zijn Kerk, de vernieuwing van Zijn 

Goddelijk Licht zijn, het zal komen van 
Mijn stralende Glorie,8 en als een 
krijgsman zul je zonder vrees wandelen, 
want Ik zal je Toorts9 zijn die voor je 
uitgaat en je de weg wijst; je zult geen 
lamplicht nodig hebben, want Ikzelf zal 
je Licht10 zijn;  
 alle andere naties11 zullen bij het zien 
van je Schoonheid je voetspoor volgen, 
hun schatten en hun rijkdom12 brengen 
en ze samen met zichzelf aan jou 
aanbieden; en in jouw13 hand zal Ik een 
ijzeren scepter plaatsen en je kleden in 
majesteit en luister … zo zal Mijn Geest 
ieder van jullie op het eind14 verenigen 
en iedereen zal geloven dat het de Vader 
was die Mij15 gezonden heeft, iedereen 
zal Mij erkennen als het Offerlam;16  
 

Laat nu Uw Kracht zien, mijn Heer, 
U bent almachtig, 

en kom en VERENIG Uw Lichaam. 
Uw Heilige Geest heeft de macht om ons te 

vernieuwen; 
kom Heilige Geest en smelt ons met Uw 

Vuur, 
daar wij als stijve ijzeren staven zijn, 

onbuigzaam, 
kom en smelt ons om tot één solide staf; 

smelt onze verharde harten! 
 
ach, Vassula! vermeerder je gebeden voor 
de Eenheid, kom niet in de verleiding om 
te zeggen dat Ik je niet zal horen! je 
gebeden zijn als duizend juwelen in Mijn 

 
Kerk, het Nieuwe Jeruzalem. 
8 Apoc. 21: 23. 
9 Apoc. 21: 23. 
10 Apoc. 21: 23. 
11 “Alle andere naties” wil zeggen dat, op het einde 
iedereen Christus zal erkennen als de Zoon van God, 
en zo wordt het gebed van Jezus vervuld (Joh. 17: 21). 
12 Apoc. 21: 26. 
13 God sprak over de vernieuwde Kerk. 
14 Toespeling op Apoc. 7:9. 
15 Joh. 17,21. Toespeling op Apoc. 7:16. 
16 Apoc. 7:9 (de bekering van de wereld tot het 
Christendom). 
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Ogen, een zoete melodie in Mijn Oren; 
wees niet verbaasd, Ik heb Mijn Konink-
rijk in jouw hart gevestigd en Ik, je 
Koning, heers over je; Ik heb je Wijsheid 
verleend om jou geestelijk vooruit te laten 
gaan, en anderen ook; Ik heb iemand 
gezocht die Ik met Mijn Kracht kon 
vormen en in de wereld kon uitwerpen, 
zoals men een net in zee uitwerpt, om Mij 
zielen te brengen; broos ben je, maar Ik 
verheug Mij over je broosheid;  
 luister nu: Ik zal jullie allen 
omsmelten!1 Ik zal jullie allen tezamen 
in een smeltkroes doen, en zoals een 
vuur dat onder de smeltkroes wordt 
gestookt, zal Ik jullie allen omsmelten; 
Mijn Koninkrijk2 zal niet verdeeld 
blijven, kom, wij, ons? 
 
Voor altijd! 
 

1 juni 1993 
 

Mijn Heer en Verlosser, 
hoelang zult U Satan nog toestaan ons in 

rook te hullen? 
Waarom laat U deze vervolging toe? 

Red ons, Heer, omwille van Uw Liefde! 
 

vrede; 
 vreugde van Mijn Heilig Hart, luister: 
de redeneringen van sterfelijke mensen 
zijn niet goddelijk; Ik, de Heer, reisde de 
wereld over om de wereld te 
waarschuwen dat de Vijand over hen zal 
komen als een geweldige golf om hen te 
overweldigen, maar niemand geloofde 
echt dat Satan ooit de poorten van Mijn 
Heiligdom zou binnendringen, en toch 
heeft hij dat gedaan … hij is regelrecht 
Mijn Heiligdom binnengegaan door de 
zonden en de dwalingen van de Mijnen 
die zich tot op de dag van vandaag 

 
1 De drie ijzeren staven uit mijn visioen. 
2 De Kerk op aarde. 

verzetten tegen de herder3 die Ik jullie 
gegeven heb; dus hoe kun je dan 
verwachten dat Mijn lammeren die 
priesters respecteren als zij zelf 
rebelleren tegen de door Mij gekozene? 
ze schenken geen aandacht aan Mijn 
herder …  
 verdriet overvalt Mij en Mijn Hart 
wordt verscheurd door wat Ik nog zie 
aankomen; wat eens een gedeeltelijke 
geloofsafval was, zal nu een algemene 
geloofsafval worden, stevig geworteld; 
deze geloofsafval zal zo kolossaal zijn, 
dat hij velen zal verslinden als hij zich 
verspreidt … 
 
Mijn Heer, red ons en houd het tegen! U 
hebt Zelf gezegd dat U sterker bent dan 
Satan. Waarom wacht U en laat U de 
dingen uit de hand lopen?? 
 
samenzwering, Mijn kind; 
samenzwering en verraders gaan samen; 
toen de Dood door de ramen Mijn 
Heiligdom binnen was gekomen en zich 
goed en wel een weg naar binnen had 
gebaand naar het hart van Mijn Huis, 
heb Ik Mijn Moeder gezonden om jullie4 
te waarschuwen; zeg dus niet dat Ik te 
lang gewacht heb, dochter, de (…)5 zijn 
degenen die onvoorzichtig geweest zijn; 
ze hebben niet Mijn Wil gezocht; Ik had 
ze gewaarschuwd maar zo weinigen 
schenken aandacht aan Mijn 
Waarschuwingen; zelfs tot vandaag en 
ach … hoe dikwijls heb Ik geweend om 
hun hoogmoed … (Ik zou ze hebben 
kunnen terechtwijzen in Mijn woede, ze 
verpulverend tot stof, maar Ik geef er de 
voorkeur aan ze met zachtheid te 
achtervolgen;)  

 
3 Zijne Heiligheid Paus Johannes-Paulus II. 
4 De verschijningen van Fatima? 
5 God stond mij niet toe dat woord te schrijven. 
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 - Ik zeg je dat er een samenzwering 
plaats vindt onder de herders die zich 
verzetten tegen hun aller herder; en de 
Vernieler leidt hen tot het ontheiligen 
van Mijn Heilige Naam en de opstandige 
geest die in hen gedijt, zal nu zelf aan de 
oppervlakte komen; heb je niet gelezen, 
heb je niet begrepen? “een ellendeling” 
zal opstaan en zijn troepen zullen de 
heilige citadel ontwijden; ze zullen het 
Eeuwigdurend Offer afschaffen en de 
rampzalige gruwel oprichten1 … hij zal 
zichzelf groter wanen dan alle goden en 
hij zal ongelooflijke heiligschennissen 
uitspreken tegen de God der goden, en 
hij zal gedijen totdat de gramschap haar 
hoogtepunt heeft bereikt, en hij zal grote 
eer bewijzen aan hen die hem zullen 
erkennen, door hun grote autoriteit te 
verlenen2… deze opstandige geest zal de 
mensen van de wereld3 overhalen;”  
 ja, er zal een tijd van groot leed 
komen, ongeëvenaard sinds de naties 
ontstonden;4 Ik had jullie gevraagd 
waakzaam te blijven en nachtwaken van 
gebed te houden, opdat jullie niet ook 
worden weggevaagd; daarom wees 
bereid en trouw; wat zou Ik jullie nog 
meer kunnen zeggen dat Ik niet al 
gezegd heb? verkondig Mijn boodschap, 
Vassula; 
 

 
 
 

3 juni 1993 
 
Heer? 
 
Ik Ben; leg je last op Mij, Mijn kind … 

 
1 Daniël 11: 31.  
2 Dan. 11: 36-39. 
3 Apoc. 13: 14. 
4 Dan. 12: 1. 

 
Mijn oren worden ziek van het luidkeels 
protesteren van de slechte mensen, hun 
boosaardige tong verzint de ene leugen na 
de andere over mij. 
 
jouw valse beschuldigers zullen op een 
dag tegenover Mij komen te staan … Ik 
ben met je, heb je dat niet gemerkt? al 
hun beschuldigingen zullen als overtollig 
water wegstromen! sta op! sta op en leg 
de zieken de handen op en Ik zal ze 
genezen; spreek! en het uiten van Mijn 
Woorden door jouw mond zal hun geest 
in Mijn omhelzing doen vallen;5 steun op 
Mij, Ik heb je Mijn Vrede gegeven, blijf 
dus in deze Vrede; wees nu niet bang … 
zie, 
 

Ik ben de Verrijzenis 
 
maar de vorst van deze wereld is de 
Dood; beschuldig je vervolgers niet 
opdat Ik ook jou niet zal oordelen op de 
Dag van het Oordeel; ziel-van-Mijn-
Passie, Ik, de Heer, laat je de stappen 
zien die Ik heb gezet tot Mijn Passie; 
aangezien je Mij dient, moet je Mij 
volgen; wat wil je dat Ik zeg: "volg Mij 
maar niet in Mijn Voetspoor?" dit kan 
niet, wie Mij dient, zal Mijn met Bloed 
besmeurde Voetspoor volgen ... het is 
door Mijn Vinger dat je de doden 
opwekt;6 zij die Mijn wonderen nog 
steeds niet zien, zijn degenen aan wie 
Mijn Koninkrijk voorbijgegaan7 is;  
 Mijn vriendin, Mijn vriendinnetje, zie 
met hoeveel Hemels Manna Ik je heb 
gevoed; en Ik, je God, zal je blijven 
voeden; niemand zal Mijn Hand van 
jouw mond wegduwen; Ik zal je Sterkte 

 
5 Geveld door de Geest. (Dat gebeurde verscheidene 
malen tijdens bijeenkomsten.) 
6 Geestelijk; bekeringen. 
7 Hen voorbijgegaan zijn. 
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zijn om Mijn Plan uit te voeren door 
jouw broosheid; Ik bereid jullie allen 
voor op Mijn Koninkrijk; schrijf: 
 de wereld wijst vandaag Onze Twee 
Harten af, het Hart van je Heilige 
Moeder en Mijn Heilig Hart; de tijd 
waarin jullie nu leven is een tijd van 
Barmhartigheid; Ik heb je al uitgelegd1 
wat er zal volgen als het zesde zegel zal 
worden verbroken; en nu hoor Mij en 
schrijf: 
 direct nadat Onze Twee Harten het 
getuigenis2 hebben voltooid, zal Ik het 
zevende zegel verbreken en daarop, zal 
er een ontzagwekkende stilte zijn ...3 in 
deze stilte zullen de mensen van de 
wereld denken dat ze hebben 
getriomfeerd over Onze Twee Harten, en 
ze zullen zich verheugen4 en de 
gebeurtenis vieren, omdat ze zullen 
geloven dat ze zich bevrijd hebben van 
Onze Twee Harten die getuigden door 
Onze woordvoerders, aangezien wat zij 
getuigden een plaag voor hun oren was 
geworden en een plaag voor hun 
belangen en hun kwade bedoelingen;  
  dan, plotseling, zal deze stilte 
verbroken worden door de komst van 
Mijn Dag, en wee de onzuiveren! wee de 
onboetvaardigen, deze woestijn zal 
bezaaid zijn met hun lijken, deze 
woestijn die zijzelf hebben aangelegd; 
Mijn engel zal dan het wierookvat dat hij 
vasthield vóór Mijn Troon en het altaar 
vullen met Vuur dat hij op de aarde5 zal 
werpen; en terwijl iedereen zal 
toekijken, zal er een geweldige 
aardbeving komen, en de elementen van 
de aarde zullen vlamvatten en 

 
1 Zie Boodschap 18 februari 1993. 
2 Ik geloof dat het betekent wanneer de tijd rijp is voor 
de Dag van de Heer Apoc. 11: 7. 
3 Apoc. 8: 1. 
4 Apoc. 11: 10. 
5 Apoc. 8: 5. 

uiteenvallen;6 velen zullen naar de 
bergen vluchten om zich in holen en 
tussen de rotsen7 te verbergen, ze zullen 
naar Mij roepen, maar Ik zal niet 
luisteren, ze zullen Mij uitdagen en Mijn 
Heilige Naam lasteren en tot de bergen 
en de rotsen zeggen: "val op ons en 
verberg ons voor Hem die op de Troon 
gezeten is, en voor de woede van het 
Lam8", want Mijn Dag zal komen en wie 
kan hem overleven? en de overlevenden 
zullen op hun knieën vallen, overweldigd 
door vrees en Mij alleen loven, hun God9 
… dan zullen de Nieuwe Hemelen en de 
Nieuwe Aarde10 over jullie komen; het 
koninkrijk11 van de wereld zal Mijn 
Koninkrijk worden en Ik zal regeren in 
ieder hart; de wereld12 van het verleden 
zal voorbij zijn; ziel, Mijn Rijk zal in 
jouw dagen beginnen; 
 
 

5 juni 1993 
 
Vassula, het huwelijk moet geëerbiedigd 
en heilig gehouden worden; Ik heb je 
gehuwd,13 en Ik heb je geleerd op Mijn 
Genade te vertrouwen; Ik heb van je ziel 
een altaar en een bruid gemaakt voor 
Mij, je God; Ik heb je gehoorzaamheid 
geleerd en alles af te wijzen wat niet van 
Mij is; Ik heb je, als een Bruidegom, 
Mijn Belangen toevertrouwd; Ik heb je 
discipline geleerd, arm schepsel van 
vlees; Ik, de Eeuwige heb je gekoesterd, 
jouw bekering kwam van Mij! Ik heb 
onderrichtingen zoals profetieën over je 

 
6 2 Petrus 3: 12. 
7 Apoc. 6: 15. 
8 Apoc. 6: 16. 
9 Apoc. 11: 13. 
10 Apoc. 21: 1. 
11 Apoc. 11: 15. 
12 Apoc. 21: 4. 
13 Toespeling op: “Want nu zal je Schepper je Gade 
zijn; Zijn Naam, Yahweh Sabaoth” (Jes. 54: 5.) 
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uitgestort; Mijn Geduld met jou raakt 
op, Vassula! je bent schuldig aan (…)1 
wat hetzelfde is als (…) je moet al deze 
dingen opgeven! Ik heb je vernieuwd tot 
een beeld van Mijn voorliefde en Ik 
bemin je; waarom doe je (…) maar kijk, 
ondanks jouw ontrouw zal Mijn Trouw 
Eeuwig blijven; Ik zeg deze dingen nogal 
sterk, maar het is om je eraan te 
herinneren dat je een speciale zending is 
gegeven! en van nu af aan … geen 
compromis … geen enkel! Ik zal daarmee 
niet wandelen; leef dan op de manier 
waarop Ik wil dat je leeft, aangezien Ik in 
je leef; maak geen misbruik van Mijn 
Geduld!  
 ach, nog iets … schrijf het!2 ja! zeg Mij, 
en wat is er geworden van het 
enthousiasme dat je eens bezielde? moet 
Ik zeggen dat je onbetrouwbaar bent? in 
plaats van toe te geven aan je impulsen 
die jou tot je veroordeling zouden 
kunnen leiden, sla je ogen naar Mij op 
en draag zorg voor Mijn Belangen en put 
Leven uit Mij door aan de mensheid de 
rijkdom van Mijn Glorie te openbaren; 
wees niet bang, Ik zal nooit de gaven 
terugnemen die Ik je gegeven heb, noch 
zal Ik Mijn keuze herroepen, maar Ik zal 
je één vraag stellen: waarom heb je je 
ogen van Mij afgewend? 
 
Ik weet het niet. 
 
je weet het! 
 
Misschien omdat ik niet wilde zien dat U 
boos was? 
 
probeer het nog eens … 
 

 
1 Uit fijngevoeligheid respecteerde Jezus mijn wens 
om het niet op te schrijven. 
2 Jezus keek naar mij en uit Zijn Blik kon ik opmaken 
dat Hij niet blij met mij was, maar nogal boos. 

Misschien omdat ik niet wilde zien dat U 
het niet met mij eens was? 
 
ja! ja, Vassula; geef je hele hart aan Mij 
over! spreek! 
 
Neem mijn hart, Heer. 
 
zeg het! 
 
Is mijn hart helemaal vlees of is het 
veranderd in steen? 
 
alleen als je van Mij wordt afgesneden zal 
je hart veranderen in steen … 
 
Dus is er hoop voor mij … 
 
Ik heb je uitgezonden om een oogst 
binnen te halen waarvoor je niet 
gezwoegd hebt, respecteer deze oogst, 
respecteer ons huwelijk;  
 leer nu hoe Ik streng en mild tegelijk 
kan zijn; laat de wereld voordeel hebben 
van de oogst waarvoor Ikzelf zonder 
uitstel gewerkt heb! en jij, maak je geen 
zorgen, Ik heb je op Mij geënt en jij bent 
een deel van Mij - daarom wil Ik dat je 
helemaal gezond bent! kom en eer Mij 
door aan Mijn Aanwezigheid te denken; 
ic; 
 
 

7 juni 1993 
 
ach! daar ben je, leerlinge, Ik heb op je 
gewacht; vrede, dochter van Mijn keuze; 
 

Jezus, ik houd Uw Hand vast 
en Uw fluisteringen in mijn oor troosten 
mij: 
“Wees niet bang” blijft U tegen mij 
zeggen, 
“Ik zal je helpen,” en hulp krijg ik. 
U hebt mijn ziel voor U doen zingen; 
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U hebt Uw Vinger gebruikt om in mijn 
hart 
de wijsheid van alle Vaderen te prenten; 
het verheugt U de verborgen zin 
van Uw spreuken aan mij te onthullen  
en Uw Hart verheugt zich aan mij Zijn 
Rijkdommen te openbaren! 
Maar om alles te geven wat U mij 
gegeven hebt, 
heb ik Uw Kracht, Uw Geduld, Uw 
Wijsheid, 
Uw Nederigheid, Uw Liefde nodig, 
opdat ik U nooit teleurstel in mijn 
moeilijke zending! 

 
geen enkele taak zal te zwaar voor je zijn 
en niemand zal in staat zijn je te 
temperen, geen wereldse heerser zal je 
ooit van je stuk brengen, zelfs na je dood 
zal je lichaam blijven profeteren; alle 
werk dat je doet zal niet tevergeefs zijn; Ik 
zeg je, zelfs wanneer de Vijand tegen je zal 
woeden, zal Ik zijn aanvallen teniet doen; 
maak dus Mijn Boodschap bekend om het 
hart van deze generatie te zuiveren; 
 

 
 
 

8 juni 1993 
 
vrede zij met je; Mijn kind, Mijn Ogen 
rusten op je; sta Mij toe je te gebruiken, 
sta Mij toe Mijn behagen in je te tonen; je 
geniet Mijn gunst; dochter, zeg deze 
woorden; 
 

Schepper kom tot mij; 
Jahweh mijn God red mij; 

Heer van de Hemel en de aarde,  
zegen mij, amen; 

 
 

9 juni 1993 
 

Vassula-van-Mijn-Passie, leun op Mij; 
volbreng je zending met Mij; vergroot 
Mijn Koninkrijk en geef! geef edelmoedig 
Mijn Hemels Manna aan de hongerigen 
en aan de armen; Ik heb je lippen 
gevormd om te spreken en Mijn Echo te 
zijn; spreek dus, Mijn kleintje, Ik zal door 
jouw lippen spreken, verheug je dus en 
geef Mijn Woord van Liefde, wees niet 
bang;  
 

   
 
 

10 juni 1993 
 

(V.S.) 
 
bloem, laat Mij je zeggen: zonder Mij is je 
tafel leeg, zonder Mij is je vreugde niet 
compleet; leer dat Ik je Vrede ben, je 
Leven, je Hoop; Ik ben de Eerste en de 
Laatste; Ik zal je ziel met licht vullen om 
voor altijd dicht bij Mij te leven; Mijn Ziel 
hunkert ernaar je nu in de Hemel dicht bij 
Mij te hebben, opgenomen in Mijn Licht; 
en toch moet Ik je nog op aarde laten om 
je zending te volbrengen; onthoud, Ik Ben 
altijd met je om je stap te leiden; Ik bemin 
je; de Liefde is bij je en ach … elke dag die 
voorbijgaat brengt die dag dichterbij! 
groei in Mij en je ziel zal door Mijn Liefde 
verzadigd worden; Vassula, sta Mij toe 
door te gaan je Leraar te zijn, dat behaagt 
Mij … sta Mij toe Mijn wensen in jou te 
volbrengen;  
 vergeld kwaad met liefde; ga in vrede; 
 

   
 
 

11 juni 1993 
 

(Omaha – V.S.) 
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Mijn kind, Mijn kind, Ik geef je Mijn 
Vrede; geef Mij de vrijheid je hand te 
gebruiken, geef Mij de vrijheid je lippen te 
gebruiken, geef Mij de vrijheid je verstand 
en je hart te gebruiken; sta Mij toe in je 
binnen te dringen, hoe anders zou jij Mijn 
Echo kunnen zijn om Mijn Boodschap 
door te geven als Mijn Geest niet jouw 
geest zou binnendringen? hoe zou een tak 
van een wijnstok kunnen leven, tenzij hij 
zijn sap ontvangt van de wijnstok? snijd 
hem van de wijnstok af en je zult zien hoe 
snel hij zal verdorren;  
 Mijn Heilige Geest is als een sap dat in 
jou stroomt en je in leven houdt; dit is de 
manier, dochter, waarop je op Mijn 
Heilige Geest zou moeten vertrouwen, 
de Gever van Leven, de Gever van 
trouwe liefde, de Gever van vreugde en 
vrede; ja, Mijn Heilige Geest is het Vuur 
dat harten buigt en smelt om Mijn 
Voorschriften te volgen en je ogen af te 
wenden van zinloze voorstellingen; Mijn 
Heilige Geest is de edelmoedige gever 
van Mijn Woorden die je met heel je 
verstand en hart naar Wijsheid doet 
verlangen; 
 smeek met heel je hart om de gaven 
van Mijn Heilige Geest, speciaal in deze 
tijden; Hij zal je Toorts zijn om je van de 
Dood te redden en je voeten voor 
struikelen te behoeden en o! wat zou 
Mijn Heilige Geest niet voor je doen! 
Mijn Heilige Geest zal je leiden om je 
leven in Mijn Tegenwoordigheid te leven 
en in de hoven van Mijn Koninkrijk; 
Mijn Heilige Geest is onontbeerlijk om 
Mijn Kerk weer op te bouwen, Hij is: 
 

De Hoeksteen van Mijn Kerk 
 
maar jouw generatie wijst het af;1 Ik zeg 
je opnieuw, de bouwers zijn er, maar ze 

 
1 De Hoeksteen. 

moeten gevormd en onderricht worden; 
haast je en herbouw Mijn Kerk door elke 
steen te gebruiken en vergeet de 
essentiële niet, wijs de hoeksteen niet af! 
en nu, Mijn kind, zeg Mij na: 
 

Heer, ik ben van U, 
red mij en red ook mijn broeders 

door Uw Verlossende Liefde; 
amen; 

 
 

18 juni 1993 
 

(Filipijnen- Feest van het Heilig Hart.)  
 
Vassula van Mijn Heilig Hart, Ik zegen 
je; vertrouw Mij en steun helemaal op 
Mij; wil je jezelf aan Mij toewijden? 
hernieuw je beloften van trouw; je maakt 
Mij blij als je jezelf aan Mijn Heilig Hart 
toewijdt; kom, bied Mij dit gebed aan als 
een geschenk, tenslotte is 't het Feest van 
Mijn Heilig Hart; Ik bemin je en zal je 
nooit in de steek laten; Ik zegen je, en nu 
wacht Ik, de Heer, erop je te horen; Ik 
heb (...) geïnspireerd2 om jou als een 
geschenk deze medaille te geven; 
beschouw jezelf als van Mij, als Mijn 
bruid; de Bruidegom zal Zijn bruid nooit 
veronachtzamen, Ik zal altijd voor je 
zorgen en je Mijn Liefde tonen; Ik heb je 
een druppel Bloed uit Mijn Wonden 
gegeven, jouw wond is een geschenk van 
Mij;3  
 
 

19 juni 1993 
 

Van eeuw tot eeuw Heer, 
bewijst U dat U Zelf onze Redder bent. 
In Uw Liefde en Barmhartigheid 
verlost U ons; 

 
2 Iemand gaf mij de medaille van het Heilig Hart. 
3 Een zichtbaar stigma onder een voet. 
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U hebt ons overladen met Uw Liefde 
door ieder van ons bij zijn naam te 
roepen. 

 
Allertederste Jezus, 
U stapte nogmaals uit de Hemel om ons 
eraan te herinneren 
dat wie dan ook Uw Wet van Liefde zal 
onderhouden, 
zal leven in God en God zal leven in hem. 
Hoe komt het dat zovelen opstandig zijn 
en Uw Heilige Geest verdriet doen? 
Hoe komt het dat zovelen strijd leveren 
tegen U? 
Hoe komt het dat de klei die U gevormd 
hebt veranderde in Uw vijand? 

 
Waarom Heer, hebt U zovelen 
toegestaan van Uw Weg af te dwalen 
en hun hart te verharden in plaats van U 
te vrezen? 
Waarom hebt U de rebellen toegestaan 
Uw Heiligdom te vertrappen 
en een gruwel te worden in Uw Ogen? 

 
Vassula, Ik heb je verteld dat Ik Mijn 
Waarschuwingen had gezonden door 
verschillende profeten,1 maar in jouw 
generatie worden Mijn profeten niet 
serieus genomen; vandaag, als de Hemel 
spreekt, is dat het laatste wat ze 
interesseert; nauwelijks spreek Ik een 
woord door Mijn woordvoerder, of ze 
storten zich op hem en maken jacht op 
hem; maar Mijn Huis zal door de armen 
worden herbouwd, door de kreupelen, 
de blinden en de lammen; de laatsten 
zullen de eersten zijn en de eersten de 
laatsten; Ik heb de ogen en de oren van 
de slechtste onder jullie geopend en Ik 
heb blind en doof gemaakt al diegenen 
die beweren dat ze konden zien en 
horen; Mijn Naam zal weer geëerd en 
aanbeden worden;  

 
1 Fatima? en andere zoals Garabandal? 

 Mijn kind, raak nooit uitgeput in je 
ontmoetingen met Mij; je hebt nog niets 
gezien van Mijn Mysteries, schepsel, 
wees dus niet bang wanneer Ik je op 
deze wijze kom bezoeken … ga nu Mijn 
Wonden binnen;  
 Ik ben met je voor jouw redding en de 
redding van anderen; 
 

 
 
 

20 juni 1993 
 
vrede; elke minuut waarin je aan Mij 
denkt of over Mij spreekt, verheerlijk je 
Mij, sta dus je hart toe tot Mij te spreken!  
 

   
 

 
29 juni 1993 

 
Heer? 
 
Ik Ben; leun op Mij; bemin Mij meer! 
 

Leer mij U te beminnen 
zoals U wilt dat ik U bemin, 

daar U mijn Leraar bent, Heer. 
 
stel je dan open … schrijf: 
 sta Mij toe in jullie deze Vrede te 
vermeerderen; dierbaarste kinderen, laat 
niet toe dat jullie harten jullie 
verontrusten; val niet in bekoring, 
daarom vraag Ik jullie onophoudelijk te 
bidden; hecht geen waarde aan praatjes, 
groet niemand onderweg;2 wandel met 
Mij in Mijn Tred; bid voor jullie 
priesters; maak niemand verwijten, 

 
2 Jezus bedoelt zinloze praat, conversatie die tot niets 
leidt. 
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vergeld kwaad met liefde en wijd jezelf 
toe aan Mijn Heilig Hart en aan het 
Onbevlekte Hart van Mijn Moeder;  
 Ik, Jezus, zegen jullie allen; vraag in 
Mijn Naam en je zult verkrijgen; 
 

   
 

 
30 juni 1993 

 
Heer, ik ben bereid te leren. 
 
kom dan en leer! de Wijsheid is je 
Opvoeder;  
 Vassula, bid voor jullie priesters;1 
verhef je ziel tot Mij en leef in Mij, in 
Mijn Liefde; voel Mijn Liefde, vandaag 
roept de Herder; vandaag zoekt de 
Herder Zijn verloren en verstrooide 
schapen; Zijn Stem wordt door velen 
gehoord, en toch herkent niet iedereen 
Zijn Stem,2 sommigen zijn zelfs geërgerd 
door Zijn Stem; allen die de Mijnen zijn 
zullen tot Mij terugkeren; alle schapen 
die Mij toebehoren zullen Mijn Stem 
horen en zullen zich verheugen bij het 
geluid van Mijn Voetstappen;  
zij die Mijn Stem niet herkennen zijn 
niet Mijn schapen; Ik had mannen 
gehuurd om Mijn kudde te weiden tot 
Mijn Terugkeer, maar nauwelijks was Ik 
vertrokken, amper was Ik weggegaan, of 
de huurlingen namen de steden in om 
hoge zetels te bemachtigen; heb je niet 
gelezen:3 "er zal tegenslag komen over 
de onwaardige herder die de kudde in de 
steek laat!" daarom herinner Ik jullie er 
voortdurend aan dat Mijn Koninkrijk 
onder jullie allen is; Ik ben nooit 
opgehouden jullie aan de waarheden te 
herinneren die Ik jullie Zelf gegeven heb; 

 
1 De Griekse Metropolieten waren aan het twisten. 
2 Joh. 10: 26. 
3 Zach. 11: 17. 

zou Ik er dan nu niet op toezien dat er 
recht wordt gedaan aan Mijn schapen? 
schapen die sterven door gebrek aan 
weideland? de Schrift kan niet worden 
verworpen en Mijn Woord is iets levends 
en actiefs, maar in je afvallige hart ben je 
in je binnenste afvallig geworden aan 
Mijn Woord, herder; 
 
Wie is er trouw in Uw Huis, Heer? 
 
zij die niet beweren te zien4 zijn trouw; 
zij die, vanaf het begin, nooit hun ogen 
hebben geopend noch deden alsof ze 
goden waren, die goed en kwaad5 
kenden, zijn trouw en waar; de herders 
die voor Mijn schapen zorgden en bij 
hen bleven met een staf in de hand en 
die geen indrukwekkende kleren6 
aantrokken, noch op Mijn Troon7 zaten 
met een scepter en beweren dat ze God8 
zijn, zijn trouw; zij die hun leven gaven 
voor Mijn schapen, zijn Mijn trouwe 
herders die aanspraak kunnen maken op 
wat hun door de Geest is gegeven; je zult 
ze herkennen aan de wonden op hun 
lichaam, wonden die ze hebben 
opgelopen in het huis van hun 
vrienden;9 maar weldra zullen daar geen 
handelaren meer zijn als Mijn Dag komt; 
 

   
 

 
4 juli 1993 

 
Mijn God, mijn ENIGE liefde, 
ik dorst naar Uw Bron. 
Ondanks de samenzwering en de leugens  

 
4 Joh.9: 41. 
5 Gen. 3: 5. 
6 Kleren staat voor eerbewijzen. 
7 Ez. 28 : 2. 
8 Ez. 28 : 2. 2 Tess. 2 : 4.  
9 Ook herders, maar ontrouwe. 
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die mijn beschuldigers tegen mij 
opstapelen, 
leef ik als in de Hemel, 
want U hebt me inderdaad Uw 
Koninkrijk in mijn ziel gegeven, 
en U, die de vreugde bent van mijn 
ellendige ziel, 
schept er behagen in over mij te heersen. 
 
U hebt de ruimte van mijn ziel verwijd 
om er in uit te spreiden: Liefde, Geduld, 
Vergeving; 
U hebt de laatste markering van mijn 
wedloop nog een mijl verschoven, 
zo groot is Uw Liefde voor ons, zo groot 
is Uw verdraagzaamheid, 
zo rijk is Uw vergeving en Uw geduld. 
Nee, Uw Hart kan niemand verloren 
zien gaan, 
want Uw redding reikt tot aan de 
uiteinden van de aarde. 

 
Ik zal deze extra mijl met je delen, gezalfd 
door Mijn Hand; richt je gedrag naar het 
Mijne en leer van Mij; Mij zo dierbare, 
draag in deze laatste mijl, Mijn Kruis; Ik 
ben zeer krachtig en Mijn Kracht zal in je 
worden uitgegoten in deze laatste mijl, en 
Mijn Licht zal doorgaan in je te schijnen 
zodat je Mij zult verheerlijken; word je 
ontmoetingen met Mij nooit moe; je hebt 
nog niets gezien van Mijn Mysteries, wees 
dus niet ontsteld als Ik je op deze wijze 
kom bezoeken … 
 

 
 

 
14 juli 1993 

 
(Voor de groep in Rhodos.)  
 
Mijn beminden, leer dat Ik zachtmoedig 
en nederig van hart ben; bid voor jullie 

priesters;1 het is Mijn Wil dat jullie 
werken in het Licht van Mijn Geest; 
liefkoos Mij met liefde; verheerlijk Mij 
en let op je lippen; laat er vrede onder 
jullie zijn; liefde is een geschenk; Ik heb 
jullie het geschenk van Mijn Liefde 
gegeven; bemin Mij en bemin elkaar; 
wees één en blijf één!  
 Ik zegen jullie allen; wij, ons?  
 

   
 

 
28 juli 1993 

 
(Na de ontmoeting in Athene bekeerden 
velen zich tot God. Er kwamen ook mensen 
van de omliggende eilanden om te 
luisteren. - Deze bijeenkomst wekte ook de 
stem van de duivel op, daardoor hoorden 
we enkele lasterpraatjes. Dit ontnam ons 
niet de vreugde en de vrede die we hadden 
ontvangen.) 
 
Mijn kind, onthoud steeds dat Ik dicht bij 
je ben, en zelfs nog meer in je problemen; 
Ik ben dicht bij je in je problemen, je 
vreugden en in elke gebeurtenis Ben Ik; 
omringd door Mijn engelen kom Ik je 
bezoeken; Ik bemin je;  
 Mijn kind, wees gezegend en wees niet 
bang voor de trotsen, laat hen aan Mij 
over, maar bid voor hen, ook zij zijn 
Mijn kinderen en ook zij moeten worden 
gered;  
 denk niet dat Ik Mij niet bewust ben 
van de eisen van de zending die Ik je heb 
opgedragen; maar naast je Ik Ben om je 
te bemoedigen … denk aan Mijn 
Tegenwoordigheid;  

 
   

 
 

 
1 De Orthodoxe Metropolieten, die ruziën. 
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8 augustus 1993 
 
Mijn kind, Ik, de Heer, zegen je; Ik bemin 
je, onthoud dit steeds; zeg dit met Mij: 
 

Jezus, mijn enige liefde, 
ik bid voor hen die U bemint 

maar die niet weten hoe ze U moeten 
beminnen, 

mogen zij gezuiverd en genezen worden 
zodat ook zij vrij zullen zijn van alle 

kwaad; 
amen; 

 
leer dit gebed en zeg het na ieder tientje 
van de rozenkrans; ic; 
 
 

10 augustus 1993 
 
Mijn Vrede geef Ik je;  
 ga met kracht verder in Mijn Tred en 
geloof Mij, niets en niemand zal tussen 
jou en Mij komen; niets en niemand zal 
Mijn Boodschap beletten door te gaan; 
zaai overal; en Vassula, Mijn dochter, 
Mijn wapen heb Ik in jou geplaatst en 
dat is: 
 

GEBED; 
 
bid en roep Mij aan; bid en jaag de duivel 
weg; bid en herstel Mijn wankelend Huis; 
kom, Mijn Ogen laten je nooit los, wees 
gerust, Mijn duif; 
 

 
 
 

3 september 1993 
 

(Kopenhagen - Denemarken.)  
 
Heer? 

 
Ik Ben; wees niet bang, Ik ben de Behoeder 
van je ziel; de Liefde is met je;  
 bedenk dat niet jij het bent die heeft 
verkozen hier te zijn; Ik heb besloten je naar 
deze natie te zenden om Mij te 
verheerlijken; Ik heb Mijn speciale zielen 
gebruikt om te werken en een deur te 
openen naar Zweden, Denemarken en 
Holland; Mijn Geest, de Gever van Leven, 
zal door hun steden gaan en iedereen1 doen 
herleven;  
 Ik zegen jullie allen; ic; 
 
 

5 september 1993 
 

Ik dank U, Beminde Vader 
dat U ons Uw Zoon hebt gegeven, het 

Levende Woord, 
 

Ik dank U uit heel mijn hart 
liefhebbende en allertederste van alle 

Vaders. 
 

Uw Liefde voor mij is zo groot geweest, zo 
duidelijk, 

 dat ik overal over Uw Liefde zou spreken 
 waarheen U mij ook zendt. 

 
Zend mij om te getuigen van Uw wonderen 

in het land van vergetelheid, tussen de 
doden 

en in de walgelijke diepten van de zonde. 
 

Zend mij naar waar al het goede 
is veranderd in kwaad. 

 
Zend mij naar waar ellende 

langzaam Uw kinderen doodt. 
 

Zend mij naar waar ze de aanblik van het 
Kruis afwijzen 

en het Offer van Uw Zoon verwerpen. 
 

Zend mij naar de graven  

 
1 D.w.z. ieder die door de Heilige Geest wordt 
aangeraakt. 
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om door Uw Woord hen die verrot zijn te 
doen ontwaken. 

 
Zend mij om Uw Trouw te verkondigen 

aan de trouwelozen en tot hen te 
schreeuwen 

dat ze berouw moeten hebben, 
en hun te zeggen dat: 

Het Koninkrijk van God ophanden is! 
 
Mijn trouwe dienares, Ik, Jahweh, zegen 
je; de Hemel is je thuis;  
 ja, wees snel in edelmoedigheid 
tegenover de zondaars, Ik zal 
verheerlijkt worden; laat hun stenen 
hart worden verbrijzeld door Mijn 
Woord en Ik zal het vervangen, en hun 
een hart van vlees geven … ga en getuig, 
Mijn kind, en alles zal goed komen;1 
luister niet naar hem; Ik heb jou 
opgewekt voor Mijn Glorie! Ik bemin je 
eeuwig; Vassula, raak niet ontmoedigd; 
Mijn Woord zal de harten doordringen 
en ze doen herleven; Ik, Jahweh, zal 
doorgaan Mijn Onderrichtingen over je 
uit te storten;  
 kom; 
 

 
  

 
18 september 1993 

 
(Moskou-Crisis in Rusland.)  
 
Heer? 
 
Ik Ben; vrede zij met je; 
 onthoud, Mijn Vassula, Ik ben het die 
leidt; je hoeft niet bang te zijn want elke 
stap van jou wordt door Mij geleid; wees 
niettemin voorzichtig niet na te laten te 

 
1 Ik hoorde Satan schreeuwen: “Je bent vervloekt!” 

vermelden dat ze2 Rusland moeten 
toewijden aan Onze Twee Harten … en 
dat de Triomf zal komen; Ik zal tot hen 
komen om hun verdorde land met Mijn 
Geest te bevloeien, dit zal niet gebeuren 
zonder beroeringen3 en offers; Ik, de 
Heer, zeg je dat Ik Mijn Glorie put uit 
ieder berouwvol hart; blijf in Mij en sta 
Mij toe Mijn plannen in jullie allen4 te 
voltooien;  
 Ik zegen ieder van jullie; ic; 
 
 

21 september 1993 
 

(Moskou.) 
 
Heer, ik vraag U of het voor U mogelijk is 
mij een toewijding aan de Twee Harten te 
dicteren, aangezien U mij gevraagd hebt 
tegen de Russen te zeggen hun land toe te 
wijden aan Uw Twee Harten. Wilt U dit 
doen, Heer, zodat ik het naar hen kan 
zenden? 
 
Mijn kind, je moet tegenover Mij niet 
aarzelen;5 ja, Ik zal je van ganser harte 
een toewijding geven; schrijf: 
 
omdat het is aangeduid in de profetieën van 

Uw Woord, 
O Heer, weten, vertrouwen en geloven wij 

dat de Triomf van Uw Heilig Hart, 
en van het Onbevlekte Hart van Maria 
in de nabije toekomst zal plaatsvinden; 

 
daarom komen wij nederig onszelf, 

onze gezinnen en ons land toewijden 
aan Uw Twee Heilige Harten; 

 
wij geloven dat 

 
2 De Russen. 
3 Vier dagen later op de 22ste was de crisis in Moskou 
op haar hoogtepunt. 
4 Pater O'Carroll, Pater Rolf & ik. 
5 Ik had geaarzeld het Hem te vragen. 
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door ons land aan U toe te wijden, 
de ene natie niet tegen de andere het 

zwaard zal trekken, 
en dat er niet langer 

oorlogsvoorbereidingen zullen zijn; 
 

wij geloven dat 
door het toewijden van ons land 

aan Uw Twee Beminnende Harten, 
alle menselijke trots en arrogantie, 

alle goddeloosheid en verharding van het 
hart zullen verdwijnen, 

en dat alle kwaad zal worden vervangen 
door liefde en goede dingen; 

 
wij geloven dat 

Uw Twee Heilige Harten nu niet zullen 
weerstaan 

aan onze zuchten en onze noden, 
maar in hun Vlam van Liefde ons zullen 

verhoren, 
en tot ons zullen komen om onze diepe 

wonden te genezen 
en ons vrede te brengen; 

 
O Heilig Hart van Jezus 

en Onbevlekt Hart van Maria, 
blaas over ons een vonk van Uw Twee 

Harten 
om ons hart te doen oplaaien, 

maak van ons land 
de volmaakte Verblijfplaats voor Uw 

Heiligheid; 
verblijf in ons en wij in U 

opdat wij door de Liefde van Uw Twee 
Harten 

Vrede, Eenheid en Bekering mogen 
vinden; 
amen; 

 
Vassula-van-Mijn-Passie, Ik ben met je; 
Enig, Almachtig, Standvastig, Trouw en 
Waar; de Amen vergezelt je;  
 hoor Mij: scepters en tronen hebben 
nooit indruk op mij gemaakt; daarom 

begunstigt de Wijsheid de armen en de 
onwetenden; door middel van jouw 
nietigheid zal Mijn Heilig Aanschijn 
worden onthuld; Ik zal een 
eeuwigdurende herinnering nalaten voor 
hen aan wie Ik vrijwillig Mijzelf1 heb 
geopenbaard;  
 Ik zal Mijzelf laten zien aan jouw 
maatschappij; Ik zal niet verhullen dat 
Ik Ben de Auteur is van Waar Leven in 
God; ook2 dit is een geschenk van de 
Allerhoogste … en jij, Mijn kind, eer Mij, 
je God, door zonder vrees naar de 
bijeenkomsten te gaan om Mijn 
Grootheid te onthullen; geef bekendheid 
aan de profetieën die Ikzelf je gegeven 
heb door Mijn Gebod en Ik zal ze de vier 
hoeken van de aarde doen bereiken als 
een bliksemflits; 
 wees edelmoedig in het Mij geven van 
je tijd en ga waar hulp nodig is; toon 
nooit partijdigheid; ga nu in geloof en 
wees een getuige voor altijd; Ik, de Heer, 
de Heilige, zal altijd met je spreken; ook3 
op deze wijze, ja! kom; 
 
 

29 september 1993 
 

(Feest van de Aartsengelen.)  
 
(Sint Michaël gaf mij deze boodschap:) 
 
God is Koning van de hele aarde en de 
hemel, er is niemand zoals Hij! Hij is je 
redding, je kracht en je vrede; in je 
verdriet zal Hij Zijn Hand uitstrekken om je 
op te richten en je te redden; 

 
1 Als Jezus mij uitwist en Zichzelf openbaart gedurende 
bijeenkomsten en ontmoetingen. 
2 Het feit dat Hij Zichzelf verschijnend laat zien. 
3 Toen Jezus eraan toevoegde: "Ook op deze wijze", 
was dat omdat ik aarzelde, niet begrijpend of Zijn 
gesprekken uitsluitend mondeling of ook in geschreven 
vorm zullen zijn. 
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 God is Meester van de Hemel en de 
aarde, en er is niemand zoals Hij, 
niemand kun je met Hem vergelijken; Ik 
zeg je: blijf waakzaam, want niemand 
kent de dag waarop je Meester tot je 
komt; de Almachtige zal Zijn besluit niet 
uitstellen;  
 Hij zal tot jullie allen komen in een 
Kolom van Vuur en het licht van Zijn 
volk zal een vuur worden en jullie 
Heilige een Vlam die de sluwheid van 
het kwaad1 zal verbranden en verteren; 
Zijn Licht zal de Duisternis doordringen 
en doorboren, en zij die niet konden 
zien, zullen zien; Hij zal de trotsen van 
de huidige wereld vernietigen; de 
overgebleven rest zal de Zijne zijn, ze zal 
zo schaars zijn dat zelfs een kind in staat 
zou zijn haar te tellen, tenzij de 
Almachtige vanaf de aarde een kreet van 
berouw hoort! Zijn oordeel is 
rechtvaardig;  
 blijf in de Heer, Vassula, en Hij zal je 
kracht geven; Ik zal je behoeden; 
 
 

30 september 1993 
 

Heer, Heilige en Getrouwe, 
Uw wijze Onderrichtingen  
hebben mij Licht gegeven. 

U bent het Licht van de wereld. 
 

Zoon van de Allerhoogste, 
 U hebt mij onderwezen zoals U Uw 

Uitverkorenen hebt onderwezen 
zonder enige verdienste. 
Gezegend zij Uw Naam! 

 
Allerheiligste, 

wees de Regeerder van mijn leven 
zodat ik de volmaaktheid mag bereiken 

die U behaagt. 
 

Regeer mij, heers over mij 
 

1 Toespeling op de Zuivering. 

en vestig Uw Koninkrijk in mij 
zodat mijn ziel  

de volmaakte verblijfplaats wordt 
van Uw Godheid en Uw Heiligheid  

Amen; 
 
ach! de kroon van het leven zal aan de 
getrouwen worden gegeven; blijf in Mij 
en je zult de volmaaktheid en het leven 
bereiken! maak jezelf nu nog kleiner en 
vermijd het naar rechts of links te 
kijken; 
 Ik zal je gezelschap houden tot het 
einde van je wedloop … Vassula, Ik heb 
de geest van velen doen herleven terwijl 
jouw geest op zoek was naar de Mijne;2 
Ik heb genezen en wonderen verricht 
door jouw beproeving; Ik heb er behagen 
in geschept jouw boetedoeningen op 
deze wijze aan de Vader aan te bieden, 
en met jouw boete won Ik de 
goddelozen;  
 ach … Mijn dierbare vriendin, Ik heb 
je edelmoedigheid nodig om de 
onzuiveren te zuiveren ten koste van 
alles wat je hebt; Mijn kind, je hebt 
zielen verworven door Mij je favoriete 
uren3 te geven; Vassula, het is niet alleen 
door woorden dat de Eenheid onder de 
broeders zal komen, maar door de 
werking van de Heilige Geest; Ik heb je 
geleid om uit te zien naar de eenheid en 
de eenheid die Ik verlang te leven; Ik heb 
je ervoor behoed in bekoring te vallen, 
omdat Ik wil dat jij het levende 
voorbeeld bent van wat Eenheid zal zijn; 
ieder die naar jou zal kijken zal Eenheid 
zien overeenkomstig het plan van Mijn 
Hart;  
 laat je niet ontmoedigen door hen die 
Mijn Plan in jou niet opmerken; wat Ik 

 
2 Zijn gedeeltelijk zwijgen tegenover mij en Zijn Tegen-
woordigheid die mij soms voor meerdere dagen 
ontbrak waren een marteling voor mijn ziel. 
3 De uren van meditatie en dictee in Zijn 
Tegenwoordigheid; de uren van Zijn Gezelschap. 
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je als een gave gegeven heb is meer dan 
de prijs van parels, meer dan de prijs 
van alle schatten van de wereld samen! 
ach, Mijn Vassula, Ik, God, zal je niet de 
eenheid berispen die jij leeft, maar Ik zal 
de man die jou aanvalt in je zending 
terechtwijzen; zijn aanvallen op jou zijn 
als een steen die recht op de Appel van 
Mijn Ogen wordt geworpen... Ik, de 
Allerhoogste, heb je doen opstaan om 
een voorbeeld van eenheid te zijn; jullie1 
zijn de eerste vruchten van de Eenheid; 
Ik zeg je: verspreid Mijn Boodschappen 
zo ver en wijd als mogelijk; onthoud: 
Eenheid zal komen door nederigheid en 
liefde; en laat nu je hart koesteren wat Ik 
te zeggen heb: om Eenheid te verwerven 
heb Ik boetedoeningen nodig … 
 
Van mij, Heer? 
 
van jou en ieder die edelmoedig is, ben Ik 
niet je eerste Liefde? 
 
Ja, dat bent U, Jezus. 
 
Ik ben Degene die je naar je redding zou 
meenemen wees dus niet bang voor Mij; 
Ik zal je voldoende kracht geven om de 
beproevingen te verdragen die op je 
afkomen om de Vrede aan te tasten die 
Ik je gegeven heb; Mijn Vrede zal op je 
blijven, Mijn engel, en zoals de zon 
opkomt boven de zee, zo zal af en toe 
Mijn Heilig Gelaat worden geopenbaard 
door jou en op jou;2 terwijl jij Mijn 
Belangen behartigt; Ik zal Mijzelf ook op 
deze wijze manifesteren, opdat de 
eilanden, de bergen en elke vlakte 
mogen geloven dat jij door de 

 
1 Ik en al degenen die de eenheid in praktijk brengen 
zoals ik het doe. 
2 Dikwijls doen Jezus en Maria mij verdwijnen en in 
plaats daarvan verschijnt dan Hun Beeld aan de 
mensen. 

Allerhoogste gezonden bent en dat Ik 
Ben de Auteur is van "Waar Leven in 
God", dat jij Mijn woordvoerster bent en 
dat daarom wat jij zegt is wat Ik gezegd 
heb;  
 wie jou afwijst wijst Mijn Woorden af; 
de duivel heeft je beschuldigers al in het 
hoofd gezet je te belasteren, maar laat 
alles in Mijn Handen; dien Mij trouw en 
vergeef je aanklagers, zodat de Vader en 
Ik Ons Werk in jou kunnen voltooien; 
leef heilig en doe je werk in vrede;  
 Ik, Jezus, bemin je en zegen je vanuit 
de Hemel; 
 

   
 

 
6 oktober 1993 

 
Vassula, Mijn kind, Ik, Jahweh, geef je 
Mijn Vrede, houd je ogen gevestigd op 
Mij en je zult leven; kijk, ben je bereid je 
geloften van dienstbaarheid en trouw aan 
Mij te vernieuwen? 
 

Ik ben bereid te volbrengen wat ik moet 
volbrengen, 

Jahweh, mijn God. 
Ik ben bereid te dienen en trouw te zijn  

aan mijn God Jahweh en Redder. 
Moge Uw Rijk komen 
en Uw Wil geschieden. 

 
ben je nog steeds bereid naar hen te gaan 
tot wie Ik je zend en Mijn Echo te zijn? 
 
Ja, ik ben bereid, zolang ik U, mijn God, 
niet uit het oog verlies. 
 
Ik ben altijd met je … samen, Ik en jij, 
zullen we wandelen, jouw hand stevig in 
Mijn Hand; ben je nog steeds bereid 
nieuwe wijngaarden te planten en de 
verwaarloosde te verfraaien? 
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Ik ben bereid Abba, 
zolang het planten wordt gedaan  

door Uw Hand 
gelegd op mijn hand om haar te leiden. 

Ik ben bereid Uw wijngaarden te 
verfraaien 

zolang de warme Stralen van Uw Goddelijk 
Licht 

 erop schijnen. 
 
Ik ben vóór je om je te leiden, volg in Mijn 
Voetspoor; Ik zal Mijn Heilig Gelaat 
onthullen en Ik zal over jullie allen 
schijnen; ben je bereid Mijn wijngaarden 
te bevloeien? 

 
Ja, mijn Heer, zolang het water van 

Uw Eigen Bronnen komt. 
 
het water zal opstijgen1 uit Mijn Eigen 
Bronnen, vanaf Mijn Troon en van het 
Lam, en Mijn wijngaarden zullen vrucht 
dragen en hun bladeren zullen nooit 
verdorren;2 Ik zal over Mijn nieuwe 
wijngaarden waken, en Mijn Ogen laten 
ze nooit los; ze zullen genadevolle loten 
doen ontspruiten en hun takken zullen 
vrucht dragen in overvloed om elke 
uitgehongerde mond te vullen; Ik zal 
zorgen voor alle levende schepselen;  
 heb Ik niet gezegd,3 dochter, dat Mijn 
Woord zich van een beekje zal verbreden 
tot een rivier, en dat de rivier zal 
beginnen te stromen en zal zwellen en 
een oceaan zal worden, een oceaan van 
Liefde? zie je hoe eerdere voorzeggingen 
bewaarheid worden? heb Ik niet gezegd 
dat Wijsheid je Opvoeder zal zijn, die je 
onderwijst, en dat Mijn Onderrichtingen 

 
1 Dit betekent: mensen (water) zullen geestelijk 
verrijzen door de Heilige Geest, (Gods Bron.) 
2 De Wijngaard stelt Gods volk voor - De Bron 
vertegenwoordigt de Heilige Geest. - De nooit 
verdorrende bladeren vertegenwoordigen: 
goddelijkheid en eeuwig leven. 
3 In 1987 (20 maart 1987; 20 mei 1987; 5 november 
1987). 

over je zullen komen als een profetie? 
heb Ik niet gezegd4 dat Ik, God, je zal 
vormen en je naar Mijn Bijeenkomsten 
zal leiden om te getuigen voor Mij, de 
Allerhoogste? heb Ik niet gezegd, 
Vassula, Mijn dochter, dat Mijn Woord5 
de aarde zal bedekken als een nevel? heb 
Ik niet gezegd, Mijn kind, dat Ik je zal 
meenemen over de golven van de zee en 
over de gehele aarde en over elk volk en 
natie om Mijn Liefdeshymne6 te 
verkondigen en Mij te verheerlijken? 
juich dan! kom en prijs Mij, kind; zie je 
hoe al Mijn eerdere voorzeggingen7 zijn 
uitgekomen? 
 je Vader is je Gezagvoerder; Ik ben de 
Gezagvoerder van de Hemelen en de 
aarde; Ik ben de Gezagvoerder van de 
gehele schepping, ontzagwekkend groot, 
niets en niemand overtreft Mij; Ik ben 
Mijzelf genoeg; nakomelinge? …jij de 
Mijne, niemand kan Mijn Glorie 
evenaren; geloof je dat Ik koningen en 
koninkrijken omver kan werpen als ze 
een obstakel worden voor Mijn 
Liefdeshymne?8 Ik heb je al deze dingen 
beloofd lang voordat ze plaatsvinden, en 
vandaag zeg Ik je: Ik, God, zal je Mijn 
Kracht geven en een geheugen om al de 
Onderrichtingen te onthouden die je van 
Wijsheid hebt gehoord;  
 hoewel er gewelddadige 
beschuldigingen als hagelstenen op je 
zullen neerkomen, wees niet bang, Ik zal 
je des te meer aan Mijn Hart drukken en 
je beschermen; Satan heeft zich 
voorgenomen oorlog tegen je te voeren, 
en jij bent zijn voornaamste doel 
geworden, en hij is vastbesloten je te 
laten stoppen met profeteren; wees niet 

 
4 In 1986. 
5 De Boodschappen. 
6 De Boodschappen. 
7 De meeste voorzeggingen werden gedaan in 1986. 
8 De Boodschappen. 
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bang voor zijn dreigementen, Ik zal je 
helpen, Ik zal je helpen, dus vat moed! je 
zult ongehinderd doorgaan, en de 
aanvallen die hij op je richt door 
gebruikmaking van mensen zullen je 
alleen maar versterken;  
 Ik zal onverwachte wonderen 
verrichten in Mijn Bijeenkomsten om 
Mijn kinderen eraan te herinneren dat 
Ik Ben; de Vader die zij verloochend 
hebben heeft hen nooit verloochend; Ik 
zal hen eraan herinneren dat Mijn 
Tegenwoordigheid redt en dat Mijn 
Heilige Geest, die zij vergeten zijn, hun 
rust geeft; Ik zal Mijn kinderen eraan 
herinneren dat Mijn Barmhartigheid 
niet onbewogen voorbijgaat, want Ik ben 
Vader voor hen; Ik zal hun hart laten 
zingen voor Mij, en zij zullen beseffen 
dat buiten Mijn Heiligdom hun tafel leeg 
is; ze zullen begrijpen dat ze buiten Mijn 
Heiligdom zullen verstikken onder 
verdriet en lasten; buiten Mijn Armen 
zullen ze Ondergang en Dood tegenover 
zich zien;  
 jouw generatie is bevoorrecht Mijn 
Stem te horen; Ik heb Mijn Mond 
geopend om te spreken en de 
onwetenden te onderrichten; Ik ben 
besloten jullie Mijn Vrede te geven en 
jullie te redden; Ik ben besloten jullie te 
laten weten dat Ik Vader ben en jullie -
Mijn zaad;  
 vandaag zijn de takken van de 
vijgenboom zacht en zijn bladeren lopen 
uit; herkennen jullie nog steeds De 
Tijden niet? hoe komt het dat zo velen 
van jullie de Schriften niet kunnen lezen 
en begrijpen? hoe komt het dat de 
meesten van jullie het besef hebben 
verloren? heb Ik niet gezegd: blijf 
waakzaam? Mijn kinderen, vandaag 
wordt jullie Mijn Koninkrijk 
aangeboden, ga er niet aan voorbij 
zonder er aandacht aan te schenken; laat 

Mijn Koninkrijk ook aan jullie niet 
voorbijgaan;  
 zie Mijn Liefde niet over het hoofd; 
kom, Ik ben altijd met jullie; 
 

 
 
 

11 oktober 1993 
 
Vassula van Mijn Heilig Hart, schrijf: 
 Ik ben aanwezig en bij je; Ik zal je 
alles vertellen wat Ik wil dat je schrijft; 
sta Mij toe je hand te gebruiken, Mijn 
duif; dochter van Egypte, laat Mijn 
Boodschap als een stortvloed 
overstromen, overstroom landen, steden 
en inwoners, schreeuw en niemand zal je 
tot zwijgen brengen; ga door met Mijn 
Zegen, dochter; verdrijf slangen en 
adders1, Ik zal je eigen leven aan hun 
vergif laten ontsnappen; Ik zal over je 
waken zoals een moeder over haar 
kindje waakt; spreek! en vrees niemand;  
vertel hun dat de Vredevorst, deze God, 
omgeven door cherubijnen, Zijn kroon 
en koninklijke gewaden heeft afgelegd 
om barrevoets en in zakken2 gehuld door 
de wereld te trekken, om Zijn verdriet 
kenbaar te maken; zoals Ik jou 
zachtmoedig heb behandeld en je een 
plaats in Mijn Heilig Hart heb 
toebedeeld, zo zal Ik de rest van Mijn 
kinderen behandelen; vanuit heidenen 
zal Ik trouwe levitische priesters doen 
opstaan en Ik zal hun reis met hen 
voltooien;  
 moed, dochter! gezegend zijn zij die 
Mij beminnen, de hemel is hun thuis, 
gezegend zijn zij die zich verheugen over 

 
1 Slangen en adders betekenen: verkeerde 
onderrichtingen, verkeerde uitleg. 
2 Apoc. 11: 3. 
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het geluid van Mijn Voetstap, zij zullen 
zich in Mij verheugen; zoals Ik jouw 
leven heb vernieuwd, dochter, zo zal Ik 
op dezelfde wijze al diegenen 
vernieuwen die oprecht Mijn Naam 
aanroepen; 
 

O God, Uzelf hebt mij uitgekozen 
uit het land van vergetelheid om Uw 
boodschapster te zijn. 
U hebt mij bij mijn naam geroepen om U 
te dienen.  
Hier ben ik Heer, Opvoeder en 
Zachtmoedige Meester, 
Heilige Metgezel, Verdediger en 
Raadgever. 
Ach Heer, U hebt Uw Mysteries niet voor 
mij verborgen  
noch Uw Plannen; 
Uw Heerlijkheid en Uw Kroon 
achterlatend, 
bent U uit de Hemel gestapt 
om mijn ellendige ziel door Liefde te 
bezoeken. 

 
Nee, U veracht de ellendigen niet noch de 
armen in hun 
ellende en armzaligheid, 
maar U komt hen bereidwillig te hulp. 
U leidt mij dagelijks om van Uw Glorie 
te getuigen, 
en als een Toorts die iemands pad 
verlicht, 
weerhoudt Uw Tegenwoordigheid mij 
ervan te vallen. 
U nodigt mij uit voor Uw Feestmaal elke 
dag van mijn leven, 
om mijn ziel met Hemels Manna te 
overladen. 
Mijn arme hart hebt U geënt op Uw 
Heilig Hart, 
dáár doet U mijn hart herleven om U 
Trouw toe te zingen. 
U doet mijn geest juichen om Uw Woord 
zonder vrees aan de naties te 
verkondigen. 
Met Uw Rechterhand gesloten rond de 
mijne plant U, 

bouwt U: Gerechtigheid en 
Standvastigheid. 
 
Ja, de Koning van Hemel en aarde 
plant deugd waar ondeugd is, 
vrede waar oorlog is, 
eenheid waar verdeeldheid is, 
liefde waar haat is, 
geloof waar goddeloosheid is, 
hoop waar wanhoop is. 
Heilig is Zijn Naam. 

 
U hebt Uw Koninkrijk1 gesticht op aarde,  
door ons te zalven en ons nieuw leven te 
geven voor onze ziel. 
Om ons te redden is U geweigerd 
waar Uw Lippen in Gethsemane om 
smeekten, 
maar U antwoordde toen Uw Vader U 
riep. 
En nu zal mijn ziel voor U alleen leven  
en ik zal U alleen dienen. 
Ik zal de Grootheid van Uw Naam 
verkondigen  
zolang ik leef. 

 
je zult Mij verkondigen aan toekomstige 
generaties, om Mijn Rechtvaardigheid te 
tonen aan een nog ongeboren volk; nee, 
Ik veracht de ellendigen niet en evenmin 
veronachtzaam Ik de armen, maar Ik kom 
tot hen met Mijn Hart in Mijn Hand om 
hun te laten zien dat Mijn Liefde 
eeuwigdurend is en Mijn Trouw blijvend, 
van eeuw tot eeuw; 
 Ik heb, in jullie dagen Mij in zakken 
gehuld om Mijn verdriet te tonen, de 
zuilen van de Hemelen trillen en Mijn 
engelen zijn vervuld van smart bij het 
zien van deze generatie die het spoor van 
Satan volgt; daarom daal Ik neer van 
Mijn Troon om jullie allen te bereiken; 
nee, Ik zal niemand veronachtzamen; Ik 
zal neerzitten met de ellendigen en zij 
zullen niet bang voor Mij zijn; Ik zal hen 

 
1 De Kerk. 
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bijstaan, barrevoets,1 en hun zeggen dat 
ze vanaf het begin nooit vaderloos 
geweest zijn, en als ze nooit de Hemelse 
Wetten hebben begrepen was het omdat 
er niemand was om het hun te vertellen; 
ook heeft niemand hun verteld dat ze het 
zaad zijn van de Almachtige;  
 dan zal Ik hen rond2 Mij verzamelen, 
als lammeren, dicht bij Mijn Hart, en 
zoals iemand die op het punt staat een 
geheim te onthullen, zal Ik hen van Mijn 
Lippen voeden: Het Onze Vader; dan zal 
Ik hun zeggen dat de LIEFDE voor hun 
ogen staat; het Levende Brood is juist 
Degene die bij hen zit, Degene die voor 
hen leefde en stierf spreekt nu tot hen; 
Degene wiens Adem de Hemelen deed 
lichten en door Wie alle dingen tot 
bestaan kwamen is met hen, vóór hun 
ogen;  
 Ik zal alle voorbijgangers uitnodigen: 
"wie is ellendig en geminacht door jullie 
maatschappij? laat hij deze weg nemen;" 
Ik zal niemand hongerig laten, niemand 
arm, want Mijn Zegeningen zijn 
rijkdommen en Mijn Liefde is 
verzadigend; Mijn wegen zijn 
vreugdevolle wegen, Mijn paden leiden 
tot eeuwig Leven;  
 Ik zal de ellendigen en de armen leren 
dat hun Vader in de Hemel hun 
Bewaarder is, een reddende God; Ik zal 
hun eraan herinneren dat ook zij 
gerekend worden tot Zijn kinderen en 
dat ze Hem "Mijn Vader" mogen 
noemen, en als ze vragen: "waar is 
Inzicht te vinden?" zal Ik zeggen: 
"Inzicht, Mijn kind, is vermijding van 
alle kwaad"; "en wat onze ellende 
betreft, wat zult U doen om ons de ogen 
te openen?" zullen ze uitroepen; "de 
ellendigen? die zal Ik redden door hun 
eigen ellende en Ik zal het lijden 

 
1 Barrevoets, eenvoudig. 
2 De ellendigen. 

gebruiken om hun ogen te openen;" dan 
zal het hart van die ellendigen smelten 
en Mij vragen voor hen te zorgen, zoals 
jij het Mij gevraagd hebt, dochter;  
 dan zal Ik uit al dezen een machtig 
volk maken met de majesteit van Mijn 
Naam; en als ze door de afvalligen zullen 
worden berispt en hun zal worden 
gevraagd: "waarom jubelen jullie zo 
luid? hoe durven jullie Gods Woord te 
verkondigen in Zijn Heiligdom, gij 
verontreinigden!"  
 dan zal Ik tot deze afvalligen zeggen: 
"als dezen zwijgen, zullen de stenen het 
nog luider uitroepen tot ze jullie oren 
zullen verdoven; vandaag, juist deze dag, 
ontneem Ik jullie Mijn Koninkrijk en 
geef Het aan deze rest, aangezien jullie 
er zelf niet binnengaan noch aan 
anderen toestaan er binnen te gaan die 
dat wel willen; van nu af zal Ik hun 
Raadsman en hun Koning zijn in hun 
midden; van nu af zal Ik hen naar de 
steden sturen om Mijn Liefde te 
verkondigen en aan anderen de Traditie 
door te geven Die Ik aan Petrus en Mijn 
leerlingen heb gegeven; daar deze rest 
op Mij geënt zal zijn, zullen zij Mijn 
steden reinigen en een eind maken aan 
de overtredingen;"  
 Ik, God, zegen je omdat je naar Mij 
luistert; de Liefde bemint je;  
 

   
 

(Later:)3 

 
Mijn gebod voor jou is: bemin Mij, 
schrijf Mijn Boodschappen op en ga van 
natie naar natie om Mijn Woorden te 
verkondigen, wees Mijn Echo; zij die 
oren hebben, laten ze horen, zij die niet 
willen horen, laten ze niet horen;  

 
3 De Eeuwige Vader sprak. 
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 alles wat je onderneemt zal door Mij 
worden geleid en gezegend wees dus niet 
bang; de tijd is kort, handel zonder 
uitstel, ook dit is Mijn gebod; het Hart 
van Mijn Zoon is gebroken en Ik kan 
Zijn droefheid niet langer verdragen; 
Vassula, kleintje, Ik, Jahweh, je 
liefhebbende Vader en Abba zal je 
helpen in deze strijd; wandel met Mij; de 
woorden die je verkondigt zijn niet jouw 
woorden, ze zijn van Mij; alles wat je 
voor Mijn Huis doet verheerlijkt Mij;  
 blijf in Mij, omdat Mijn kinderen Mij 
zien in jou en door jou; Ik zal je de steun 
geven die je nodig hebt en Ik zal je 
versterken zodat met Mijn Kracht in jou 
je kunt trappen op de vijanden van Mijn 
Huis en hierdoor je zending kunt in 
volbrengen en Mij verheerlijken;  
 Mijn kind, keer nu terug naar je 
plichten1 en onthoud, Mijn kind en de 
Mijne, dat Ik, God je Vader, met je ben 
en in je; Ik, Jahweh, zegen je met geheel 
Mijn Hart;  
 

 
  
 

22 oktober 1993 
 
vrede zij met je;  
 steun op Mij en vrees niet; als je alle 
duivels met Satan samenbrengt, ben Ik 
nog sterker dan zij allen samen;  
 dierbaarste, twijfel nooit aan Mijn 
Eeuwige Liefde; ic; 
 
 

11 november 1993 
 
vrede zij met je; dit is je Heer die spreekt 
en het is voor Mijn Heerlijkheid dat Ik 

 
1 Huishoudelijke taken. 

Mijzelf openbaar aan jou2 en aan je 
maatschappij! kom, kom en zing een lied 
voor Mij; 
 
Ik kan niet zingen, Heer. 
 
kun je niet zingen? laat Mij dan, samen 
met jou, de woorden van een lied 
opschrijven; en zelfs wanneer je ze leest 
met je hart, zal hun intonatie in Mijn 
Oren veranderen in een melodie; schrijf: 
 

Immanuel kom, 
kom, mijn Beminde, 
kom en vernieuw mijn ziel, 
kom en geef leven aan mijn ziel! 
 
O, Beminde van de Vader, 
ik heb de deur van mijn hart geopend, 
zal ik erg lang moeten wachten 
voordat U mijn kamers binnentreedt? 
alleen al Uw doorgang zal in mijn hart 
een spoor van de meest delicate geur 
van Uw parfum achterlaten; 
omdat Uw Liefde mijn 
beklagenswaardige ziel zal genezen; 
Geest van Liefde, verleen mij slechts 
mijn aandeel in Uw Liefde; 
Immanuel kom, kom mijn Volmaakte, 
kom en verruk mijn ziel, 
want anders zal armoede mijn ellendig 
hart overvallen! 
 
O, Beminde van de Vader, wat bent U 
Mooi! 
Zoon van de Allerhoogste, wie is er 
zoals U? 
kom en trek mij in Uw Voetspoor, 
we zullen samen de weg afleggen, 
we zullen de aanwijzingen volgen die 
door de Hand van Uw Vader zijn 
uitgezet, 

 
2 Dikwijls maakt de Heer mij onzichtbaar en toont 
Zichzelf in mijn plaats aan de mensen.  
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die leiden naar Zijn tuin van 
Verrukkingen, 
we zullen, mijn Beminde, met één 
enkel hart en één enkele geest 
het zoetgeurende spoor volgen dat Uw 
Vader voor mij heeft uitgezet; 
om mij te bemoedigen, heeft Hij mijn 
pad bedekt met saffieren, 
heeft Hij tot mijn geruststelling Zijn 
Heilige Naam met olie getekend, 
helemaal over mij heen; 
 
O, Beminde van de Vader, 
U, wiens Handen nog druipen van 
zuivere Mirre  
sinds Uw Verrijzenis, 
kom en verruk mijn ziel met een 
enkele blik van U, 
genoeg voor mij om mijn ziel vredig en 
rustig te houden, 
genoeg voor mij om mijn ogen zich te 
laten verheugen in Uw 
Tegenwoordigheid; 
Adem van mijn tuin, Fontein van mijn 
ziel, 
Bron van Verheven Liefde, 
geheel aanbiddelijk en Heilig, 
waaruit alle vruchtbaarheid van U 
komt, 
stort Uw Geest uit over de gehele 
mensheid, 
toon Uw Grote Liefde in de Hemel en 
op aarde; 
 
O Beminde van de Vader, U bent 
geheel Schoon; 
waarmee zal ik U, mijn Leven, 
vergelijken? 
met een kolom van wierook, 
met een straal schitterend Licht, 
met een adem pure mirre; 
Uw Tegenwoordigheid, Heer, staat 
majesteitelijk vóór mij, 
en ach, alsof ik zelf koningin was, 

richt U mij op om mijn ziel te 
omhelzen,  
en U fluistert zachtjes Uw Liefde in 
mijn oor: 
 
"mijn duif, Ik ben ziek van liefde voor 
jou; 
Ik kom van de hoogste hemel om jou 
te bezoeken, 
Ik heb Mijn Kroon afgezet en ben van 
Mijn Troon neergedaald, 
  Ik zal niet aarzelen, 
nu slechts een korte tijd, een zeer 
korte tijd, 
  en de ban zal worden opgeheven, 
Ik zal je vernieuwen en Ik zal jou je 
goddelijkheid teruggeven; 
 
mijn beminde, Ik zal je water geven uit 
de bron van het Leven, 
kosteloos voor jou die naar Mijn 
Liefde dorst, 
je Koning zal niet rusten, nooit, 
beminde van Mijn Ziel, 
niet totdat je Hem toestaat als een 
zegel op je hart te drukken 
Zijn Goddelijke Kus, een Kus van Zijn 
Mond;1  
  heb je niet opgemerkt hoe de zon 
verduistert 
telkens wanneer je aan Mijn Liefde 
twijfelt? 
 
“nader Mij, dierbaarste ziel, 
en Ik zal talloze schatten  
uit Mijn Heilig Hart over je uitstorten; 
voor jou alleen heb Ik ze bewaard, 
om je ziel bekoorlijk te maken als in de 
lente en tot een ivoren toren, 
  een Hemel alleen voor Mijzelf, 
heb je niet beseft hoe Ik je op Mij 
geënt heb? 
  laat Mij je stem weer horen …" 

 
1 Hooglied 1: 1. 
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hoe Luisterrijk bent U, Gezalfde, 
Offerlam van God, 
omringd door Uw engelen en alle 
heiligen, 
Onweerstaanbare, Weerspiegeling van 
de Vader, 
Licht driewerf heilig, Eén in Drie, Drie 
in Eén Licht, 
helderder dan duizend zonnen, 
hoe werd ik waardig geacht 
de Zoon te zien en in de Zoon de 
Vader? 
 
"heb je niet gehoord, Mijn duif, 
dat de nederigen zich in Mij zullen 
verheugen 
en dat de armsten zullen jubelen in 
Mijn Aanwezigheid? 
is je Mijn zwakheid niet opgevallen 
die ik heb voor de ellendigen  
en hoe Ik Mij verblijd om de armen te 
onderrichten?” 
 
mijn God, mijn God! 
wie is dit, die verschijnt als de 
dageraad, 
glinsterend in de schemering als de 
morgenster? 
wie is dit, helderder dan de maan, 
getooid met de zon 
en een wijdopen Poort in Haar Hart? 
 
"Zij is de Koningin van de Hemel, 
Zij is Mijn Moeder en jouw Moeder, 
de beminnelijkste van alle Vrouwen, 
mooi als de Hemel, 
stralend als Mijn Heerlijkheid, uniek 
in Haar Volmaaktheid, 
de Verrukking van Mijn Ziel, 
Zij is de Vrouw met de twaalf sterren 
als kroon op Haar Hoofd, 
het Vat van Mijn Heerlijkheid, een 
Weerspiegeling van Mijn Eeuwig 
Licht; 

Zij is Degene wier Aanwezigheid in 
Mijn Hoven 
alle sterrenbeelden samen in glans 
overtreft; 
Zij is het Vat van het Ware Licht, 
Het Woord, vlees geworden, en die 
onder jullie heeft geleefd, 
Zij is Genade in Genade, 
en het Zoetste Lied van de psalmisten; 
Zij is Mijn Onderwerp van Vreugde, 
Mijn Eer en Mijn Roem, 
Zij is de Poort naar de Hemel 
Degene die Haar kinderen laat zien 
hoe Mijn Koninkrijk binnen te gaan, 
Zij is Mijn Meesterwerk, 
Zij is de Troosteres van jullie Trooster, 
Mede-Verlosseres van jullie Verlosser, 
de Bruid van Mijn Heilige Geest; 
 
“dochter, Ik zal niet rusten, 
niet voordat Ik ook jou meeneem naar 
het Huis van Mijn Moeder tot in de 
Kamer van Haar die Mij ontving, 
om ook aan jou Haar Schoonheid te 
onthullen; 
dan, alle mysteries die voor jou een 
bron van raadsels leken, 
zullen plotseling als een bliksemflits 
ook aan jou, Mijn beminde, worden 
onthuld, 
en je zult begrijpen waarom de Vrouw 
bekleed met de Zon 
nu uit Mijn Hoven neerdaalt naar jullie 
allen op een zo duister moment; 

laat je ogen, Mijn duif, strak 
vooruitkijken, 
je blik zij recht voor je uit; 
 
“over het Pad dat Ik heb bewandeld zal 
Ik terugkeren, Mijn beminde; 
Ik zal komen en Ikzelf zal voor Mijn 
Wijngaard zorgen, 
Emmanuël zal met je zijn;" 

 
 (Einde.) 
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… vind je het mooi? 
 
Heel mooi! 
 
zegen Mij dan, prijs Mij en bemin Mij … 
 
Moge Uw Naam gezegend en geprezen zijn, 
moge de Liefde ons leren Hem te beminnen. 

Mogen wij leren U te zoeken in eenvoud 
van hart, 

moge Uw Heilige Geest de hele wereld 
vervullen. 

Laat geen van Uw bloemen verwelken, 
maar laat ze alle bloeien met een delicate 

geur 
om U te verheerlijken, O Heilige der 

Heiligen. 
 
 

26 november 1993 
 

(Malawi-Blantyre-Afrika.)  
 
Mijn Heer, Almachtige, U hebt gezegd: 
“En Ik ga, als een zijtak van een rivier, 
als een waterloop die een tuin instroomt, 
Mijn boomgaard water geven, 
Ik ben van plan Mijn bloemperken te 
bevloeien.” 1 

 
Uw Geest werd bewogen door onze misère, 
… en Ellende daagde Oneindige 
Barmhartigheid uit, 
Armzaligheid tergde Uw Majesteit 
om Uw Kroon opzij te zetten en U helemaal 
over haar te buigen, 
 en haar dorheid deed Uw Ogen tot haar 
wenden … U zei: 
 
“en zie, Mijn beekje groeide uit tot een 
rivier, 
en Mijn rivier is uitgegroeid tot een zee; 
nu zal Ik Mijn discipline laten schijnen, 
Ik zal haar licht naar ver en overal zenden; 
Ik zal onderricht uitgieten als profetie, 

 
1 Ecc. 24: 30-31. 

als een erfenis voor alle komende 
generaties.” 2 

 
En U, de Schepper van alle dingen, hebt mij 
onderricht,  
U werd Mijn persoonlijke Opvoeder, 
en U, die mij hebt geschapen, hebt een 
plaats voor mijn ziel bereid. 
U zei: Kom en leef in Mijn Heilig Hart, je 
Woonplaats. 

 
En nu, heb ik wortel geschoten middenin 
Uw Hart,  
U implanteerde mij in Uw Vlees, O Heer, 
en maakte mij tot een deel van U voor alle 
Eeuwigheid. 
Wat kan men nog meer verlangen? 
 
sta Mij toe, Mijn bloem, je te 
onderrichten; en overal waar Ik ga, zul jij 
gaan, overal waar Ik stap zul jij stappen; 
Ik en jij, samen, verenigd, verbonden voor 
alle Eeuwigheid; Ik zegen je voor het 
onthullen van Mijn Heilig Gelaat aan 
Mijn kinderen; Ik zal je helpen, je sterken 
en door jou zullen ze Mijn Tegen-
woordigheid voelen en zien; in jou zullen 
zij Mijn Gelaat zien;  
 heb Mijn Vrede; Ik, God, bemin je; 
 
 

6 december 1993  
 

Ik, 'i Panaya'3 ben nu met je;  
 dochter, laat Jezus je vormen tot het 
beeld dat Hij verlangt dat je bent; door je 
wil op te offeren aan Mijn Zoon, Jezus 
Christus, en door jezelf helemaal op te 
offeren stel je Hem werkelijk tevreden 
en geschiedt Zijn Wil in jou; wees niet 
bang; werk met ijver en doe Zijn Kerk 
herleven; laat Zijn schepping beseffen 
dat het Woord leeft en onvermoeibaar 
actief is; Ik zal je, als je Moeder, altijd 

 
2 Ecc. 24: 31-33. 
3 Onze Allerheiligste Maria, in het Grieks. 



Notitieboek  Waar Leven in God 153 
__________________________________________________________ 
 
aanmoedigen om het Kruis op te nemen 
dat Jezus je heeft toevertrouwd; schrijf 
nu, mijn dochter: 
 in deze dagen, meer dan ooit, heb Ik 
jullie boodschappen gegeven om jullie 
geloof te doen herleven en jullie aan de 
hemelse dingen te herinneren; Ik heb 
onophoudelijk tot Vrede opgeroepen en 
tot verspreiding van de boodschappen 
voor Eenheid en Verzoening tussen 
broeders; Ik ben uit de Hemel gekomen 
in diepe droefheid en in tranen om jullie 
te laten weten hoe ver jullie van God 
waren; Ik ben tot jullie allen gekomen 
om jullie te vragen je met God en met 
elkaar te verzoenen en niet langer 
onderscheid onder elkaar te maken, 
"want ieder die de Naam van de Heer 
aanroept, zal worden gered;"1 Ik heb 
nooit iemand in de steek gelaten;  
 Ik ben met vrede gekomen, zelfs tot de 
geringsten van jullie, om Gods Vrede te 
verkondigen, en Ik heb deze generatie 
gesmeekt haar ogen op te slaan en God 
te zoeken en God offers aan te bieden; Ik 
ben gekomen in jullie dagen, waarin 
zovelen van jullie vervreemd zijn van het 
leven van God; Ik ben gekomen om jullie 
allen eraan te herinneren dat een ware 
apostel van God degene is die de Wil van 
God doet: 
 

beminnen is de Wil van God doen; 
 
Vassula, Ik ben door God gezonden om 
velen van jullie te genezen, maar Mijn 
oproepen zijn niet gehonoreerd noch 
hoog aangeslagen; Ik werd gezonden door 
de Allerhoogste om jullie te verzamelen in 
grote menigten en te leren dat de liefde 
het wezenlijke is van heel de Wet;  
 Mijn dochter, Mijn Ziel is bedroefd 
omdat er tot op de dag van vandaag geen 

 
1 Rom. 10: 12-13. 

acht wordt geslagen op de zegeningen 
van de Hemel; falend in het erkennen 
van de juistheid en het wezenlijke van de 
Boodschap die van God komt, probeert 
men tot op de dag van vandaag zijn 
eigen ideeën te promoten; zodoende 
werd het Woord geraffineerd verduisterd 
en werden Mijn Voetstappen verborgen 
door menselijk handelen, uit angst voor 
het gefluister van de wereld; hadden ze 
slechts hun hoop op Mij gevestigd en Mij 
vertrouwd … hoeveel meer zouden ze 
dan baat gevonden hebben bij de 
bekering van hen die ze blijven afwijzen! 
… werk, kleintje, voor de Heer en sta 
Hem toe op jou Zijn hele plan te griffen; 
de dagen naderen waarop deze vragen 
zullen worden gesteld door de Heer aan 
ieder van jullie:  
 "heb jij je naaste bemind als jezelf? is 
het mogelijk dat je Gods Wil nog steeds 
niet hebt begrepen? heb je alles gedaan 
wat je kon om de vrede te bewaren? toen 
je vijand honger had, heb je hem toen te 
eten gegeven van je tafel? toen hij dorst 
had, heb je hem toen te drinken 
gegeven? hoe komt het, dat je wat je 
geeft, zonder liefde geeft?"  
 Ik heb jullie om gebeden gevraagd; 
velen van jullie bidden, maar zonder 
liefde; velen van jullie vasten, maar 
zonder liefde; zo velen van jullie praten 
over Mijn boodschappen, maar zeer 
weinigen volgen ze op omdat de liefde in 
jullie harten ontbreekt; jullie buigen diep 
en volgen de letter van de Wet, maar 
slagen er niet in het hart van de Wet te 
begrijpen;  
 velen van jullie praten over eenheid, 
maar jullie zijn de eersten om degenen 
die haar praktiseren te veroordelen 
omdat jullie geen liefde hebben; als jullie 
alles wat Ik jullie gevraagd heb zonder 
liefde doen, zijn jullie nog in de 
duisternis; zijn jullie nog steeds voor 
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oorlog en niet voor Vrede; jullie geloven 
alles te weten, maar in werkelijkheid 
weten jullie niets; toen Ik opriep tot 
verzoening, daar jullie allen bij elkaar 
horen, ben Ik niet gehoord; tot op de dag 
van vandaag roep Ik tot jullie allen:  
 

leef mijn boodschappen! 
 
vernieuw jezelf in God, in Zijn Liefde en 
leer elkaar te beminnen; wees goed en 
heilig! lieg niet tegen jezelf, kindertjes, 
door bedrieglijke verlangens na te jagen; 
LIEFDE is leven in de Waarheid; hebben 
jullie niet gelezen dat "als je alles wat je 
bezit beetje bij beetje weggeeft en hen 
zelfs je lichaam laat nemen om het te 
verbranden, maar zonder liefde bent, het 
jullie toch niet zal baten?" hebben jullie 
niet begrepen dat als slechts één van 
jullie gewond is, alle delen van het 
Lichaam van Christus gewond zijn en 
daardoor lijden? als jullie je naaste 
verwonden, verwonden jullie het 
Lichaam van Christus, niet je naaste; 
kunnen jullie zeggen:  
 

"ik kwam tot God met eerbied, 
oprechtheid en liefde"; 

 
"wanneer?" zal Hij jullie vragen, 
"wanneer ben je met eerbied, oprechtheid 
en liefde tot Mij gekomen? Mijn Lichaam, 
hebben jullie verminkt, Ik ben 
veroordeeld, gehoond, belasterd en Ik ben 
verraden door leugens; Ik werd veracht 
en afgewezen, volkomen onteerd door 
jullie lippen, dus, wanneer zijn jullie met 
eerbied, oprechtheid en liefde tot Mij 
gekomen? Ik vraag jullie om enig 
definitief bewijs te geven van jullie liefde 
voor Mij;"  
 Mijn kinderen, besef nu waarom 
Satan misbruik heeft gemaakt van jullie 
zwakheid en jullie tot oorlog heeft 

verleid; Christus is met honger bij jullie 
gekomen en jullie gaven Hem geen 
voedsel; Hij is dorstig tot jullie gekomen 
en jullie gaven Hem geen drinken; Hij 
kwam tot jullie als vreemdeling en jullie 
hebben Hem niet verwelkomd maar 
Hem behandeld zoals het jullie beviel; 
Mijn kinderen, jullie liefde moet niet 
alleen uit woorden bestaan, maar uit iets 
dat uit jullie hart komt; jullie liefde zou 
levend en actief moeten zijn; Ik ben met 
jullie om jullie te helpen;  
 Ik zegen jullie allen met de woorden: 
laat alles wat jullie doen met jullie hart 
worden gedaan, in liefde; 
 
 

7 december 1993 
 
Vassula van Mijn Heilig Hart, vrede zij 
met je;  
 ofschoon jij niet degene was die Mij 
gezocht hebt, heb Ik je begunstigd en 
ben Ik in je ellende tot je gekomen; 
ofschoon je niet geschikt was voor deze 
zending, besloot Ik je te doen opstaan 
met Mijn Kracht om uit te gaan en een 
ongodsdienstige en slechte wereld door 
Mijn Boodschap te veroveren; wees 
nooit bang want Ik ben met je; blijf Mij 
trouw en laat je hart niet verontrust 
worden als Mijn Boodschap door 
sommigen niet wordt aanvaard; het is 
Mijn Boodschap en niet de jouwe, 
nietwaar? jij moet Haar alleen maar 
overbrengen en je voor de rest geen 
zorgen maken; dochter, vanaf het begin 
hebben Mijn Vader en Ik je 
gewaarschuwd dat je veel verzet zult 
ontmoeten want hetgeen redt wordt 
door de wereld veracht;  
 Ik zeg je nogmaals als nooit tevoren: 
jij bent Mijn dienares en je zult nooit 
groter zijn dan Ik, je Meester; geen 
boodschapper is groter dan Degene die 
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hem zond; je hebt Mijn Wonden gezien, 
ook jij zult ze dragen omdat je met Mij 
bent, maar maak je niet ongerust, de 
Liefde is aan je zijde om je op te 
monteren en zoals de Vader Mij heeft 
gezonden om te getuigen van de grootte 
van Zijn Liefde en Zijn Naam te 
verheerlijken, zo zend Ik ook jou;  
 Ik was gezonden om Zijn Naam 
bekend te maken, en Ik heb gezegd dat 
Ik zal doorgaan Hem bekend te maken 
en dat doe Ik; Mijn Woord is Waarheid; 
wees niet verrast als Ik nu en dan 
neerdaal om jullie aan de Vader te 
herinneren, dus nu, dochter, wees jij ook 
Mijn getuige; Ik heb enkelen uitgekozen 
om in hen Mijn Macht te manifesteren 
en aan de wereld de diepten van Mijn 
Rijkdommen te onthullen om Mijn 
Naam te verheerlijken; in jouw dagen 
verschijnen Ik en Mijn Moeder aan een 
aantal mensen; Ik heb hen geheel met 
Mijn Naam in olie getekend om ook hen 
in staat te stellen het werk uit te voeren 
dat Ik hun gegeven heb; bid voor deze 
zielen zodat ook zij hun zending met 
ijver mogen vervullen om Mij te 
verheerlijken;  
 Vassula, Mijn Eigendom, Ik, je Heer, 
ben je Sterkte; kom dan zonder aarzelen 
en put uit Mij, vul je hulpbronnen aan! 
Ik heb je hoofd getooid met Mijn 
Doornenkroon en je lichaam bekleed 
met Mijn Handtekening; Mijn Woorden 
heb Ik met Mijn Vinger in je hele wezen 
gegrift; en je bent Mijn levende 
Schrijftafel geworden; Mijn Gebod heb 
Ik je gegeven: Mij, je Heer, te dienen en 
te beminnen met enthousiasme, bemin 
Mij zoals Ik jou bemin, wees volmaakt in 
je liefde! Ik heb je bevolen Mijn 
Wijngaarden te doen gedijen; Ik heb je 
onder ellende uitgekozen om je te 
adopteren, toen heb Ik je overstelpt met 

Ware Kennis en je gezalfd, je de Mijne 
gemaakt;  
 ofschoon de Vijand, uit jaloezie, zijn 
strijdkrachten tegen jou heeft gebundeld 
om Mijn beminde te vernietigen, zul je 
ongedeerd blijven; en zoals de zon en de 
maan op alle dingen schijnen, zo zal 
Mijn Heilig Aanschijn op jou1 schijnen, 
als een zegen, bevestigend dat Ik Ben de 
ware en enige Auteur is van: 
 

'Waar Leven in God'  
 
en dat jij Mijn geschenk bent aan de 
mensheid, dit is de wijze waarop Ik Mijn 
Boodschap zal bezegelen … immens is 
Mijn Barmhartigheid en Mijn 
Heerlijkheid ... Ik zal doorgaan je te 
gebruiken als Mijn altaar waarop Ik elk 
offer zal leggen dat jij Mij aanbiedt; alles 
wat je Mij met liefde offert zal de toorn 
van Mijn Vader bedaren en doen 
afnemen; dan, als je diensten zijn 
voltooid:  
 

zal de Ceremonie voorbij zijn  
 
niets kan meer worden toegevoegd … Ik 
zal inderdaad spoedig bij je zijn, beminde; 
 

 
 
 

13 december 1993 
 
(Profetie over Rusland.) 
 

God, Almachtige Heer, 
bind mij meer aan U, 

bind mij in Uw Eeuwige Liefde. 
 

 
1 Als Christus mij tenietdoet en volledig in mijn plaats 
verschijnt, zoals door velen werd getuigd, in verschil-
lende landen. 
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Ik Ben is met je en Ik zal je nooit in de 
steek laten; je bent aan Mij gebonden... Ik 
heb je nu geroepen en jij hebt 
geantwoord; schrijf, Mijn Vassula: je 
zuster Rusland zal Mij eren op het 
allerlaatst en zij zal op zekere dag heilig 
worden genoemd want Ik zal haar 
Heerser zijn; nogmaals, rechtschapenheid 
zal daar leven … ja? 
 
Heer, nu dringt er corruptie in haar binnen 
… 
 
Ik zal haar de ogen doen neerslaan … 
 
Heer, ik begrijp het niet, hoe wilt U haar de 
ogen doen neerslaan? 
 
heel goed, Ik zal het je dan vertellen: 
door de schittering van Mijn Majesteit1, 
dan zal Ik komen en in haar hart rusten 
… 
 
Heer, ze leeft nog in de duisternis van de 
zonde, en in angst. 
  
zij die de verkeerde weg zijn ingeslagen, 
zullen vallen; Ik zal de in weelde levende 
machthebbers door Mijn Vuur 
vernietigen en de trotsen zullen worden 
vernederd; Ik ben van plan Mijn Huis op 
te bouwen en Ik zal haar zonen en 
dochters aannemen om Mij te eren; 
Vassula, sta daar niet zo verbijsterd en 
niet begrijpend; Ik zeg je, je zuster 
Rusland zal aan het hoofd2 staan van 
vele volkeren en zal Mij op het einde 
verheerlijken; luister aandachtig en 
begrijp: 
 

 
1 Ik begreep dat dit door een zuivering zal gebeuren, 
want als God Zich openbaart en in een ziel schijnt, is 
het contrast van het licht in de duisternis zo groot dat 
de ziel zeer helder haar onvolmaaktheden ziet en veel 
lijdt. 
2 Geestelijk. 

haar herders zullen samenkomen 
 
en terwijl elders verdragen zullen 
worden geschonden en terwijl elders de 
rebellie zich een weg zal banen om het 
Eeuwigdurend Offer af te schaffen, 
zullen de herders van Rusland 
samenkomen om Mijn Huis in ere te 
herstellen, door het Eeuwigdurend Offer 
te eerbiedigen en Mij te aanbidden en te 
eren;  
 wanneer in de laatste dagen de ene 
natie na de andere zich zal verlagen en 
ontaarden door het oprichten van de 
rampzalige gruwel in de Heilige Plaats, 
zullen de herders van Rusland 
samenkomen om haar altaren te 
heiligen;  
 en terwijl anderen3 een levenloos 
maaksel zullen vereren, een uitvinding 
van menselijke bekwaamheid, een beeld 
zonder adem, zullen de herders van 
Rusland samenkomen en Mij 
verheerlijken, want Ik, God, zal haar 
Rechtschapenheid beschermen;  
 en terwijl elders zeer kwalijke 
inspanningen worden gedaan om de 
dagen van Mijn woordvoerders te 
bekorten, omdat zij de hoop zijn van 
deze wereld, zullen de herders van 
Rusland samenkomen om Mijn Heilig 
Offer te beschermen, en Ik, van Mijn 
kant, zal Mijn Troon in haar vestigen en 
Ik zal al diegenen die Mijn Naam dragen 
samenbrengen tot Mijn Glorie;  
 Ik zal haar gebroken altaren 
herstellen, want velen die onder Mijn 
Naam leven zullen op het einde voor 
haar partij kiezen, en haar herders zullen 
met één hand en één van geest Mijn 
wankelend Huis weer oprichten; wat 
eens misvormd was, zal nu worden 
rechtgetrokken, en Ik zal Rusland tooien 

 
3 De afvalligen. 
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met indrukwekkende gewaden vanwege 
haar geestdrift voor Mij; Ik zal haar 
herders plaatsen aan het hoofd van 
talloze volkeren; Ik heb in haar het zegel 
van wijding gegrift, om Mij opnieuw 
wierook en een kalmerend aroma te 
offeren; daarom zal Ik haar herders met 
wonderen overstelpen; 
 "Rusland, Mijn Trouw en Mijn 
Goedheid zullen je heiligen; Rusland, 
Mijn dochter, erken Mij volledig, en Ik 
beloof je onder ede om je nakomelingen 
als sterren te verheffen en hen in heilige 
gewaden te kleden; erken Mij volledig, 
Rusland, en Ik zal al je tegenstanders 
vernietigen; Ik zal, als je Mij volledig 
erkent, nieuwe wonderen in je 
verrichten om iedereen die onder de zon 
leeft Mijn Barmhartigheid en Mijn 
Heiligheid te bewijzen; 
 Ik ben bereid haar Mijn Medelijden te 
tonen en Ik zal daarmee niet aarzelen als 
zij Mij geestdriftig verwelkomt; Ik zal 
niet aarzelen haar te tonen hoe Ik, de 
Almachtige, de trotsen kan vernietigen 
en hun wetteloze scepters kan breken; 
maar1 als zij de vrijheid, die Ik haar 
zojuist heb gegeven, zal misbruiken en 
Mij uit haar herinnering zal bannen, al is 
het maar voor even, zal Ik een vijand 
toestaan haar binnen te vallen ... als 
Rusland niet tot Mij zal terugkeren met 
geheel haar hart en Mij niet erkent als 
haar Redder, met een onverdeeld hart, 
zal Ik een kolossale en machtige horde 
haar laten binnentrekken en vandaar 
naar alle landen, een horde zoals er 
nooit eerder is geweest en nooit meer 
zijn zal tot in de verste eeuwen, en de 
hemel zal zwart worden en beven, en de 
sterren zullen hun glans verliezen … 
 "vandaag ben Ik bereid Mij met je te 
verzoenen, Rusland, voor de jaren dat je 

 
1 Plotseling daalde de Stem van God en werd bedroefd 
en zeer ernstig; dat maakte mij diep bedroefd. 

hebt geleden, en Ik kan jullie allen nog 
ontrukken aan de vlammen, als je Mij 
volledig erkent; zoek het goede en niet 
het kwaad, ben je al je hongersnood en je 
droogte2 vergeten? … Ik heb de rode 
draak teruggedrongen en de weelde van 
zijn rijk vernietigd; Ik heb de trotsen 
vernederd; Ik heb de gevangenispoorten 
geopend en je gevangenen bevrijd; Ik 
heb het rijk van de rode draak 
omvergeworpen dat zich in je schoot had 
genesteld, degene die de aarde deed 
sidderen en je land in een woestenij 
veranderde; om Mijn Naam weer in jou 
te eren, heb Ik je Kerken geopend, de 
ene na de andere; Ik heb je op die Dag 
bij je naam geroepen: 
 

Rusland3 

 
om je te verheugen en blij te zijn, en om 
het feest van Mijn Gedaanteverandering4 
te vieren, Ik veranderde je beeld 
onmiddellijk; jouw ellende van 
onderdrukking was je straf voor de 
misdaden van de wereld; en nu wacht Ik 
erop je genadig te zijn, Rusland, want 
tenslotte zul je Mij verheerlijken, Ik zeg 
je, terwijl anderen vernielen zul jij 
opbouwen; terwijl velen zullen vallen, 
zullen jouw herders opstaan, als jij je 
vertrouwen in Mij stelt; en terwijl 
sommigen van de Mijnen, die met Mij 
aan tafel zitten, Mij kwaadaardig zullen 
verraden, jij, jij zult degene zijn die je 
hand zal uitstrekken om Mijn Naam te 
verdedigen, Mijn Eer en Mijn Offer, en 
zo zal elk van je zonden betaald zijn;  

 
2 Geestelijk. 
3 Van U.S.S.R. naar Rusland. 
4 In een Boodschap had de Heer voorzegd dat Hij 
Rusland zou veranderen. De val van het Communisme 
had plaats in de week van het Orthodoxe feest van de 
Gedaanteverandering. 
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 “dan zul je naar voren komen, trouw, 
en je broeder redden, je broeder die de 
prooi van de boze was; je zult de Kerk 
doen verrijzen tot Eén, en Gerechtigheid 
zal in Haar komen leven; de 
Gerechtigheid zal Vrede brengen en 
eeuwigdurende zekerheid; gelukkig zul 
je zijn, en lofliederen voor Mij zingen; 
rijk zul je zijn, voor de trouw die je hebt 
betoond aan je Koning, Hij zal je 
honderdvoudig belonen; en waar 
verdragen werden geschonden, profeten 
veracht en gedood, daar waar veel 
ergernis was gezaaid en dreigementen 
geuit die met tumult de hemelen 
bereikten, daar, Mijn beminde, daar 
zullen de edele stemmen van je herders 
uitroepen: 
 “Redding! priesters en dienaren van 
de Allerhoogste, redding zal slechts 
worden gevonden in Liefde! Vrede! 
herders van de Weerspiegeling van de 
Vader, vrede zal slechts worden 
gevonden in Vergeving; Eenheid! 
eenheid, broeders van het Licht, 
driewerf heilig, en Die Eén is in Drie, 
Drie in Eén Licht, zal slechts worden 
gevonden door met elkaar te huwen! 
moge onze Almachtige Heer, de 
Onweerstaanbare, ons Zijn Naam 
waardig maken, moge Hij ons geven één 
te zijn in Zijn Naam; Eeuwige Vader, laat 
ons zó volledig één zijn dat de rest van 
de wereld zal beseffen dat U het was die 
het Offerlam zond om U te verheerlijken 
en Uw Naam bekend te maken;”  
 “zo zul je de Verdeler vernietigen en zul 
je herstellen wat geruïneerd was; 
Rusland, het is jouw rol Mij te eren en Mij 
te verheerlijken; het Feestvieren moet nog 
komen, maar het hangt van jou af op 
welke manier die Dag zal komen:  
 

laat Mij niet je tot Mij doen terugkeren 
door vuur, 

maar door banden van Vrede;”  
 

 
 
 
Vassula, sta Mij toe door jouw hand te 
schrijven; je bent onvolmaakt, maar toch 
zal Ik in jouw onvolmaaktheid Mijn 
Naam verheerlijken, Mijn Huis en Mijn 
Erfgoed; de Liefde bemint je en is met je 
elke minuut van je leven; verheug je! Ik, 
Jezus, ben met je;  
 

 
 
 

15 december 1993 
 
Vassula, hernieuw je geloften aan Mij; 
 

Jezus Christus, mijn Heer en mijn God, 
ik zal U nooit opgeven of verkopen, 

wat ze mij ook aandoen. 
 
omwille van Mijn Naam zullen ze je 
opjagen, belachelijk maken en je naam 
besmeuren, wil je nog je geloften van 
trouw aan Mij houden? 
 

Ze hebben mij al opgejaagd, 
belachelijk gemaakt en mijn naam 
besmeurd. 
Omwille van Uw Naam hebben ze mij 
belasterd, 
en toch heb ik mijn geloften gehouden. 
U bent mijn Redder en mijn Koning, 
daarom zal ik U nooit opgeven, mijn 
Heer. 

 
Mijn duif, zul je bij Mij blijven tot het 
einde en tot de dood? 
 

Jezus Christus,  
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mijn Heer en Verlosser, 
ik zal Uw Naam verdedigen tot het einde. 

Ik zal U nooit opgeven. 
 
als iemand veel is gegeven, zal er veel 
van hem worden gevraagd … Ik heb je 
veel toevertrouwd; Ik verwacht, Vassula 
van Mijn Passie, nu nog meer van je; 
maar Ik zal je Mijn trouwe Liefde geven 
als je steun en Mijn Sterkte; Ik ga van 
heel dichtbij over je waken … 1 
 probeer2 je best te doen, en Ik zal de 
rest doen … kom nu en steun op Mij; 
 

   
  

20 december 1993 
 
Mijn Heer? 
 
Ik Ben; 
 

Laat de ogen van hen 
die Uw tekenen niet zien 

niet langer gesloten blijven. 
Laat de oren die niet langer horen 
open gaan en waakzaam worden. 

 
Laat het hart dat 

nooit Uw Wijsheid begrijpt, 
open gaan en Uw spreuken begrijpen. 

Laat hun geest alles koesteren wat 
Uzelf geplant hebt, 

 om U te verheerlijken. 
 
Ik zal jullie allen op het eind3 bezoeken 
… en jij, Mijn dochter, laat ontmoediging 
niet toe je het beste te ontnemen; je 
wedloop is nog niet beëindigd, 
verminder dus je snelheid niet; Ik zal je 

 
1 Wat Jezus van me vroeg maakte me stil ... 
2 … dan, als om mij op te monteren, veranderde Hij 
van toon en zei opgewekt tegen mij dat ik moest 
proberen mijn best te doen, want Hij zal de rest 
doen. 
3 Ik begreep: door Vuur. God zal ons allen door Vuur 
bezoeken en iedereen zal luisteren, zien en begrijpen. 

helpen en je zult Mijn Stem horen om je 
ziel te bemoedigen; luister nu en schrijf: 
 in het begin, toen je niet wist wat 
Rechtschapenheid betekende, in het 
begin, voordat de Wijsheid kwam om je 
Mijn Woord te onderrichten, had Ik je, 
in die dagen, Mijn dienaar Daniël4 
gezonden om je hart te raken en je tot 
Mij te brengen; zo liet Ik een van de 
minsten van de mensheid opstaan; het 
was door Mijn Genade en Sterkte dat Ik 
je tot de Mijne maakte; Soevereiniteit 
hield maaltijd met je en gebruikte je als 
Zijn harp om velen van Zijn huisgenoten 
te verrukken met Zijn Liefdeshymne; 
verheug je, dochter, want het is Mijn 
bedoeling je levensreis met jou te 
voltooien!  
 in het begin, voordat Mijn Vuur door 
je heenging, heb Ik mijn dienaar Daniël 
gezonden om je te vragen het boek 
Daniël te lezen want daarin staan 
toepasselijke waarheden; waarheden en 
profetieën die ontsloten zouden moeten 
worden om te worden begrepen en dan 
verkondigd; zij zijn de tekenen van het 
einde van de tijden; daarom wordt het 
boek Daniël, dat verzegeld was en 
waarvan de woorden geheimgehouden 
werden, nu in zijn volheid aan jullie 
allen geopenbaard; 
 Ik heb tot jullie allen gezegd dat jullie 
generatie afvallig is geworden en dat 
deze geloofsafval tot in het hart van Mijn 
Heiligdom zou doordringen en priesters, 
bisschoppen en kardinalen zou 
aantasten; je ziet, dochter, Ik spreek 
over die afvalligen die Mijn Kerk 
verraden en zich tegen Mijn 
uitverkorene verzetten, de Vicaris van 
Mijn Kerk, die hun rebellie tegenhoudt; 
maar het was voorzegd dat Satan in jullie 
tijden aan het werk zal gaan om alles wat 

 
4 Mijn engelbewaarder. 
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goed is te vernietigen en dat hij op jacht 
zal gaan naar diegenen die Ik jullie zend 
met Mijn Barmhartige Oproepen, die 
jullie zouden hebben kunnen redden; 
Mijn oproepen en Mijn tekenen uit de 
Hemel zijn niet aangenomen door die 
afvalligen maar afgewezen; echter, alle 
kwaad dat hun ziel verder in duisternis 
en vernietiging kan leiden zal 
daarentegen door hen worden 
verwelkomd; ze zouden de Leugen 
verwelkomen en de Waarheid afwijzen;  
 er is gezegd1 dat, gedurende een tijd, 
twee tijden en een halve tijd,2 Mijn volk 
door hen vervolgd zou worden en in de 
macht zou zijn van het beest;3 er is 
gezegd dat zij, met de hulp van dit beest, 
zullen overwegen de Tradities en Mijn 
Wet te veranderen en van plan zijn Mijn 
Eeuwigdurend Offer af te schaffen, het 
onder de voet vertrappen en vernietigen, 
en in Zijn plaats de rampzalige gruwel 
oprichten, een levenloos beeld … en elke 
heilige die Ik jullie zend in jullie 
generatie zal onder hun macht worden 
geplaatst; 
 vandaag kijken jullie er allen naar hoe 
deze profetieën in vervulling gaan; 
beïnvloed door het beest voeren deze 
afvalligen4 oorlog tegen elke heilige die 
Ik jullie zend, bewijzend dat zij vandaag 
de sterkeren5 zijn, en wat betreft 
degenen6 die Mijn oproepen van 
vandaag afwijzen zonder enige reden, 
die zullen op Mijn Dag deze bekentenis 
doen: 

 
1 Dn. 7: 25. 
2 Betekent: Drie en een half jaar. 
3 Apoc. 13: 1-18. 
4 Volgens de Heer zijn de afvalligen de geestelijken die 
door de vrijmetselaars zijn beïnvloed. Deze afvalligen 
worden genoemd in Apoc. 13: 11. Ze zijn als het tweede 
beest, alias de valse profeet. 
5 Dn. 7: 21. 
6 De goede herders, maar sceptisch en gesloten. 

 7"O Heer, wij zijn blind geweest en 
hebben gezondigd, wij hebben U 
inderdaadonrecht aangedaan en we 
hebben Uw Geboden en Uw Wet 
verraden; we hebben geweigerd te 
luisteren naar Uw dienaren de profeten, 
die in Uw Naam hebben gesproken tot de 
gehele wereld; Heer, we hebben niet 
geluisterd naar Uw Barmhartige 
Oproepen noch enig advies ingewonnen; 
God, we hebben geen aandacht 
geschonken aan Uw duidelijke tekenen, 
we hebben met alle tekenen de spot 
gedreven want we hebben tegen U 
gezondigd; we hebben de Schrift 
genegeerd, hadden we dit niet gedaan, 
zouden we Uw Teken aan de hemel8 
hebben aanvaard, en de gaven van Uw 
Heilige Geest, maar we hebben onze ogen 
afgewend om niet te zien en bekeerd te 
worden; en de vervloeking en verwensing 
die in de Schrift geschreven staan, zullen 
nu op ons neerkomen - omdat we 
inderdaad tegen U gezondigd hebben; en 
nu, nu het Heilig Offer is afgeschaft, tot 
wie kunnen we nu gaan? waarmee 
kunnen we onze zielen voeden? hoe 
zouden we onze dorst kunnen lessen? hoe 
zouden we nu Leven kunnen verwerven? 
alle troosteloosheid van de gruwel die U 
hebt voorzegd, maar geheim gehouden 
hebt, is nu waarheid geworden; onze 
smart is zonder weerga sinds wij voor het 
eerst tot bestaan9 kwamen;" 
 10Vassula, Mijn Liefde zal je 
ondersteunen; sta Mij toe, Mijn 

 
7 Lees Dan. 9: 4-19. 
8 Mt. 24,30. Dn. 7: 13-14. Ik begreep het volgende: 
Openbaring van de Heilige Geest, die nu met kracht 
komt om Gods volk te verzamelen. De uitstorting van 
de Heilige Geest is een Hemels Teken om de Kerk te 
vernieuwen, met andere woorden om het Nieuwe 
Jeruzalem te stichten. 
9 Dn. 12: 1. 
10 De Heer stopte Zijn dictaat, maar had Zijn 
boodschap niet beëindigd, vanwege haar lengte. Ik 
begreep dat Hij later zal doorgaan. 
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dierbaarste ziel, zo broos, je volledig te 
gebruiken, wees Mijn stille getuige;1 
kom; 
 
 

22 december 1993 
 
(Voortzetting.) 
 
ja, Vassula schrijf: 
 ja, zij die Mijn oproepen zonder enige 
reden hebben verworpen, zullen 
bekennen, en zeggen: "we hebben 
gezondigd, we hebben verkeerd gedaan; 
Heer, hoelang duurt deze rampzalige 
ongerechtigheid waarin Uw heiligdom 
en leger onder de voeten worden 
vertrapt? hoelang zal de Waarheid nog 
begraven zijn, sinds zij Haar tegen de 
grond2 geworpen hebben? is dit het 
resultaat van onze zonden en de 
misdaden van onze apathie?"  
 en Ik zal jullie zeggen: toen de Dood 
door jullie vensters binnenkroop, 
werden Mijn bedroefde oproepen en 
Mijn waarschuwingen nooit gehoord; ze 
werden belachelijk gemaakt of 
genegeerd; toen Ik tot jullie kwam, 
strompelend en als een klagende 
bedelaar, bedelend om jullie aandacht, 
zijn jullie in woede ontstoken en hebben 
Mij weggejaagd; toen Ik tot jullie kwam 
als een bedroefde vader om jullie te 
waarschuwen dat jullie vlees tot stof was 
vergaan, ook al stonden jullie nog 
overeind, en dat jullie ogen aan het 
rotten waren ofschoon ze nog in hun 
kassen zaten, en dat jullie, ofschoon 
jullie de naam hadden te leven, bezig 
waren te vergaan,3 zijn jullie in woede 
ontstoken en hebben jullie oorlog 

 
1 Door te schrijven. 
2 Dn. 7: 23 en 8: 12-13. 
3 Toespeling op: Mt. 6: 22-23 en Apoc. 3: 1-6. De Kerk 
van Sardes. 

gevoerd tegen Mij en alle heiligen die Ik 
jullie heb gezonden, en nu valt jullie 
angst op jullie; “waarom hebt U, mijn 
Heer”, zullen jullie zeggen, “waarom 
hebt U Uw Heilige Plaats aan de macht 
van het Beest overhandigd?"4 zullen wij 
Uw Wijn niet meer drinken? zullen wij 
Uw Brood niet meer eten? zullen wij niet 
langer wijngaarden planten? worden wij 
nu gedwongen5 de Wetteloze6 te 
gehoorzamen en degenen die staan 
onder de heerschappij van het beest?7”  
 Ik zal jullie er dan aan herinneren dat 
Ik jullie Mijn dienaren, de profeten, zo 
volhardend heb gezonden, zo dikwijls, 
om te zeggen: "laat ieder van jullie zich 
hullen in zakken, berouw hebben en zijn 
doen en laten verbeteren, vasten op 
droog brood en water!" maar jullie 
wilden niet naar Mij luisteren … jullie 
wilden geen berouw hebben of jezelf ook 
niet vernederen, want jullie hadden de 
duisternis in de plaats gesteld van het 
licht en het licht in plaats van de 
duisternis; en toch zeg Ik jullie dat er 
nog een tijd van groter leed komt, 
ongeëvenaard sinds de naties tot 
ontstaan kwamen;8  
 wanneer Mijn Dag komt, zal de zon zo 
zwart als grof jute worden; de maan zal 
in brand staan en de fundamenten van 
de aarde zullen schokken, en zoals 
ingewanden uit de buik, zal de aarde 
haar duivels uitbraken; als dit gebeurt 
zullen de mensen verlangen naar de 
dood, maar zullen hem niet vinden! dan 
zal de hemel oprollen als een schriftrol 
en onmiddellijk oplossen in vlammen, 
en alle elementen zullen smelten in de 

 
4 Het beest, had de Heer mij verteld, vertegenwoordigt 
de vrijmetselaars. 
5 Toespeling op Apoc. 13: 16-17. 
6 Ook zoals de Rebel. Zie 2 Tess. 2: 3-4. 
7 Het beest in Apoc. 13: 1-18 vertegenwoordigt de 
vrijmetselarij. 
8 Dn. 12: 1. 
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hitte;1 die dag komt, en sneller dan jullie 
denken; Ik zal deze profetieën vervullen 
in jullie eigen tijd van leven;  
 wanneer die Dag komt, zullen de 
goeden en de slechten gelijkelijk 
omkomen; de slechten omdat ze slechts 
slechtheid hebben bedreven, de goeden 
omdat ze niet naar Mijn 
waarschuwingen hebben geluisterd; 
ofschoon jullie veel dingen hadden 
gezien, hebben jullie er niet naar geleefd; 
en hoewel jullie oren open waren, 
hebben jullie Mij niet gehoord; wie van 
jullie luistert er nu?  
 … wanneer al deze dingen gebeurd 
zijn, zal Ik Mijn Eeuwigdurend Offer 
weer oprichten in de Heilige Plaats, zoals 
het in vroegere tijden was; en 
onmiddellijk daarna zullen alle naties en 
alle bewoners van de aarde2 Mij 
aanbidden en Mij erkennen als het 
Offerlam van het Eeuwigdurend Offer; 
de ban zal worden opgeheven3 en Mijn 
Eeuwigdurend Offer zal weer in zijn 
Heilige Plaats zijn; vanaf dan zal het 
nooit meer nacht zijn, want Mijn 
Tegenwoordigheid4 zal op jullie5 allen 
schijnen; 
 dan zal, wederom, iedereen komen en 
Mijn Bloed drinken en Mijn Lichaam 
eten, en Mijn Offer erkennen; iedereen 
zal Mij met één stem en één hart dag en 
nacht dienen in Mijn Heiligdom, en Ik 
zal Mijn Woord in ieder hart verspreiden 
… wat betreft degenen die tot Mij riepen, 
die berouw hadden en hun zonden6 
erkenden, zij zullen ook opnieuw voor 
Mij staan om Mij te dienen, en ze zullen 
nooit meer honger of dorst hebben; en 

 
1 2 Petrus 3: 12. 
2 Toespeling op Apoc. 6: 15-17. 
3 Apoc. 22: 3. De ban van het Eeuwigdurend Offer. 
4 In de Eucharistie, het Heilig Offer. 
5 Apoc. 22: 5. 
6 De herders die berouw hadden vóór de Dag van de 
Heer. 

evenmin zal de gloeiende wind hen7 nog 
ooit teisteren, daar Mijn 
Tegenwoordigheid hen zal troosten, en 
ze zullen nooit meer vragen: "waar is Uw 
Wijn?" of "waar is Uw Brood? vanuit 
Wie zullen we ons voeden?" want nu zal 
jullie Schepper temidden van jullie zijn, 
en Ik beloof jullie dat Ik onder jullie8 zal 
wonen en Ik beloof jullie dat de aarde 
nooit meer tot zo’n ellende zal vervallen;  
 nogmaals zal Ik over jullie Vrede en 
Veiligheid uitstorten; en de ogen van hen 
die zien zullen niet langer gesloten zijn, 
en de oren van hen die horen zullen 
waakzaam zijn; hoor Mij, dochter, zeg 
tegen Mijn volk: jullie Redder komt en 
de prijs van de overwinning is met Hem; 
Zijn Naam: Getrouwe en Waarachtige, 
Heer der heren en Koning der 
koningen;9 
 
 

23 december 1993 
 

Meester, de vijgenboom zal zijn vijgen 
beginnen te vormen, 
en de wijnstokken zullen gaan bloeien. 

 
nee, Mijn bruid, de vijgenboom heeft 
zijn vijgen al gevormd en de wijnstokken 
hebben al gebloeid; dochter, kun je niet 
zien? heb je Mijn Teken aan de hemel 
niet opgemerkt?10 luister en schrijf:  
generatie, Ik heb Mijn engelen11 tot jullie 
gezonden en Ik zend ze jullie nog steeds, 
om Mijn gekozenen uit de vier 
windstreken te verzamelen, van het ene 
einde van de hemel tot het andere, om 
klaar te staan, want de Bruidegom zal 

 
7 Apoc. 7: 16. 
8 Apoc. 21: 3. 
9 Apoc. 17: 14 en 19: 11. 
10 Toespeling op Mt. 24: 30. 
11 Engelen staan hier voor: boodschappers. De 
gekozenen, die door God naar de wereld zijn gezonden 
en die Zijn Woord dragen. 



Notitieboek  Waar Leven in God 163 
__________________________________________________________ 
 
spoedig uit de Hemel stappen en zal met 
jullie zijn; jullie wereld van vandaag zal 
spoedig uitgeput zijn; Ik zend jullie Mijn 
engelen om Mijn uitverkorenen, Mijn 
volk, te verzamelen, om Mijn Kerk te 
vernieuwen; hebben jullie het niet 
gemerkt? hebben jullie het niet 
begrepen? begrijpen jullie nog steeds 
Mijn Teken niet?  
 vandaag brengt Mijn Heilige Geest er 
een van de twee in vervoering, omhult 
hem met Zijn laaiend Vuur en zendt hem 
uit om een getuige te zijn van de 
Allerhoogste; Mijn Heilige Geest neemt 
de een op, terwijl Hij de ander achterlaat 
in het stof temidden van het stof; de een 
wordt opgenomen, de ander 
achtergelaten; Mijn Heilige Geest, net 
als de wind, blaast waarheen Hij wil; je 
hoort zijn geluid, maar je kunt niet 
zeggen waar het vandaan komt of 
waarheen het gaat;  
 Mijn Heilige Geest, als een 
Bruidegom, verschijnt in jullie dagen, 
om jullie het hof te maken, jullie te 
verleiden en jullie te huwen; Mijn 
Heilige Geest is als een kostbare 
hoeksteen in jullie hart gelegd om de 
fundering te zijn van jullie geloof, van 
jullie hoop, van jullie liefde en van jullie 
enthousiasme voor Mij, jullie God; Mijn 
Heilige Geest waait in jullie dagen over 
jullie, deze kant op en die kant op; Zijn 
Adem is als een rivier die naar alle 
richtingen stroomt, en overal waar deze 
rivier stroomt, ontspruiten vruchtbomen 
met bladeren die nooit verdorren, maar 
geneeskrachtig zijn, en ieder die ervan 
eet wordt genezen; 
 ja, Mijn Heilige Geest is een 
levengevende bron, de innerlijke Kracht 
van Mijn Koninkrijk, die leerlingen van 
Wijsheid doet opstaan; Mijn Heilige 
Geest bouwt, vernieuwt en verfraait, 
maar de Bedrieger vernielt en brengt ter 

dood alles wat heilig is; hoe komt het dat 
jullie het verblindende Licht van Mijn 
Heilige Geest niet kunnen waarnemen? 
als het licht van zeven dagen inéén, zo 
schijnt Mijn Heilige Geest vandaag aan 
de hemel; is dit Teken van de 
Mensenzoon dat aan de hemel1 
verschijnt voor jullie niet voldoende? 
zoals een herder zijn kudde 
bijeenbrengt, zo verzamelt en redt Mijn 
Heilige Geest de verstrooide kudde;  
Ik openbaar jullie verborgen en 
onbekende dingen; generatie, op de 
gunstige tijd openbaar Ik jullie deze 
dingen; of jullie je naar rechts of naar 
links wenden, jullie zullen het 
verblindende Teken van Mijn Heilige 
Geest aan de hemel zien en jullie oren 
zullen horen:  
 "Ik Ben Hem!2 Ik Ben is van harte met 
jullie; Ik Ben is hier om jullie hoop op te 
bouwen, jullie sterkte, jullie geloof en 
jullie liefde; Mijn kind, ‘koumi!’ sta nu 
op, jij, die lang geleden bent 
omgekomen; sta nu op, Mijn kind, en 
neem je plaats in; - hier is de staf van 
een herder, Ik zal je ziel leiden om 
instructies te ontvangen: ga er nu op uit 
en zorg voor de rest van Mijn 
verdwaalde schapen; word onderweg 
niet moe, Mijn kind, en als je moe wordt, 
zal Ik je op Mijn Schouders dragen; 
vandaag, zal Ik, Ikzelf, Mijn schapen 
verzamelen …” 
 ach, generatie, hoe kon je om meer 
tekenen vragen, om meer dan het Teken 
van de Mensenzoon dat Ik je vandaag 
geef? wie kan inderdaad Mijn 
bedoelingen niet zien? Ik spreek de 
Waarheid, en toch geloof je niet dat Ik 
het ben die spreekt; hoe komt het dat je 
Mijn Stem niet kunt verstaan?  

 
1 Mt. 24: 30. 
2 Joh. 18: 6 en 8. 
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 hebben jullie jezelf ooit afgevraagd 
hoe de paden van hen die in het stof 
leven recht zijn geworden? hebben jullie 
jezelf afgevraagd wie het was die de 
mond van de stommen opende en de taal 
van de wijsheid schonk aan de 
onwetenden? en wie het was die de 
armen van geest heeft onderricht, de 
ellendigen zoals jullie ze noemen? 
hebben jullie niet gehoord dat Mijn 
Heilige Geest inderdaad de Gever van 
Leven is? hebben jullie niet begrepen 
hoe Mijn Heilige Geest de aanwezigheid 
van de trotsen van hart uit de weg gaat, 
maar Zijn vertrouwelijkheid openbaart 
aan de nederigen?  
 Mijn Heilige Geest wordt jullie 
vandaag gegeven als een Groot Teken 
aan de hemel,1 een weerspiegeling van 
Mijn Wederkomst; zolang jullie 
gedachten aards blijven, zullen jullie niet 
in staat zijn de hemelse dingen te 
begrijpen; hebben jullie niet gelezen: 
"Jahweh zal boven hen verschijnen en 
Zijn pijl zal flitsen als de bliksem;"2 "zien 
jullie hoe Jahweh komt in vuur? om Zijn 
gramschap met brand te kalmeren, Zijn 
dreigementen met vlammend vuur;"3 de 
werken van Mijn Vader zijn uitgevoerd; 
 luister en begrijp: Ik heb gezegd dat Ik 
zal komen om de naties van elke taal te 
verzamelen; velen van jullie vragen: 
"wanneer gaat dat gebeuren en wat zal 
het teken van Uw komst zijn?" Ik had 
jullie tevoren gewaarschuwd dat als 
jullie de rampzalige gruwel zouden zien, 
waarover de profeet Daniël sprak, 
opgericht in de Heilige Plaats, dat wil 
zeggen als jullie de Vijand4 zijn plaats 

 
1 Toespeling op Mt. 24: 30. 
2 Zc. 9: 14. 
3 Jes. 66: 15. 
4 De Antichrist; vandaag zijn er veel antichristen, want 
ze hebben de geest van Rebellie tot gids die zichzelf 
heeft geïnstalleerd in het binnenste van hun ziel, daar 
waar God zou moeten wonen. 

zien innemen waar hij niet behoort te 
zijn, en dat is in Mijn Heiligdom, Mijn 
Woonplaats,5 als jullie deze Rebel zien 
die beweert dat hij zoveel groter is dan 
alles wat de mens "god" noemt, zoveel 
groter dan alles wat aanbeden wordt, dat 
hij zichzelf op de troon plaatst in Mijn 
Heiligdom,6 en er aanspraak op maakt 
God te zijn, weet dan dat dit een 
voorteken was dat gegeven werd vóór 
het Teken van de Mensenzoon dat nu 
aan de hemel verschijnt om jullie te 
redden; 
 hef jullie hoofden op en kijk naar de 
hemel op zoek naar Mijn hemels Manna; 
sta rechtop, houd jullie hoofden hoog, 
want jullie bevrijding is nabij; hoe komt 
het dat Mijn Heilige Geest door zo velen 
van jullie niet kan worden opgemerkt? 
de afgrond en de aarde sidderen bij Mijn 
bezoek, zeg dus niet langer dat er geen 
gerechtigheid geschiedt en dat de Ark 
van het Verbond7 ver weg is, de Ark van 
het Verbond is recht boven jullie aan de 
hemel zodat jullie getuigen zijn van Mijn 
Glorie;  
 als jullie eten van Mijn Manna zullen 
jullie herleven: zullen jullie worden 
herboren; kijk dus niet uit naar andere 
tekenen; hebben jullie niet gehoord dat 
het de Geest is die leven geeft? als 
sommigen van jullie niet geloven, komt 

 
5 Woonplaats: de ziel. 
6 Toespeling op Daniël 11: 31 en 8: 11 en 12: 11 en Mt. 
24: 15 - Zoals ik al eerder zei, Jezus zegt tot ons dat 
vandaag deze tekenen er al zijn: vele antichristen; niet-
temin zal deze profetie over het Eeuwigdurend Offer 
dat wordt afgeschaft, concreet worden: als de 
Geloofsafval en de rebellie algemeen zullen zijn, dan 
zal de Antichrist, die al onder ons is, openlijk 
verschijnen. - “Ja, Vassula!” (Jezus antwoordde 
Vassula om in te stemmen met haar uitleg). 
7 Heb. 9: 4. De Ark van het Verbond bevatte een kruik. 
In die kruik werd het manna bewaard dat uit de hemel 
viel om Mozes en de Joden te voeden terwijl ze door de 
woestijn trokken. - Jezus maakt een toespeling op dit 
manna om zo te spreken over Zijn Heilige Geest: als 
Hemels Manna. 
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dat omdat jullie dit Manna niet gegeten 
hebben; ja, het is Mijn Heilige Geest die 
jullie een helder begrip van Mijn 
mysteries zou kunnen geven; dit hemels 
voedsel is het voedsel van de armen en 
het wordt niet gekocht met geld;1 
 heilig jezelf en zuiver jezelf om de 
Tuin binnen te gaan die Mijn Koninkrijk 
is, Ik geef jullie vandaag dit Teken van 
Mijn Heilige Geest aan de hemel, het 
vult de gehele wereld en maakt alle 
dingen nieuw, en ontplooit Zijn kracht 
van het ene einde van de aarde tot het 
andere, en toch tarten velen van jullie 
Mijn Barmhartigheid en wagen te 
zeggen: "waar zijn de tekenen van God? 
er is geen Teken van de Mensenzoon dat 
aan de hemel verschijnt om ons te 
bewijzen dat de Soevereiniteit aan onze 
poorten staat;" en jullie liggen op de loer 
voor Mijn door-Mijn-Geest-gezalfden, 
omdat zij jullie een ergernis zijn en zich 
verzetten tegen jullie manier van 
denken! ja, alleen al hen te zien drukt 
jullie geest terneer; ach … en de wortel 
van jullie begrip raakt in verval … 
 Ik zeg jullie: Mijn door-de-Heilige-
Geest-gezalfden mogen jullie zwak 
voorkomen, maar zij zijn stevig 
geworteld in Mij; nauwelijks volwassen, 
maar op Mij geënt; en als een 
onbeslagen spiegel laat Ik hen rondgaan 
om Mijn Woorden overal te laten 
schitteren, en waar ze ook mogen zijn, Ik 
Ben; en zij zullen doorgaan Mijn 
Woorden te laten flitsen voor jullie allen, 
om jullie Mijn Koninkrijk binnen te 
leiden; zij zullen doorgaan Mijn Macht te 
onthullen, zelfs als jullie hen ruw 
behandelen, ze zullen belediging en 
laster nederig verdragen om jullie te 

 
1 De rijken van geest kunnen Gods Koninkrijk niet 
ontvangen. Toespeling op de Zaligsprekingen: Zalig de 
armen van geest, want hun behoort het rijk der 
hemelen. 

redden; ze zullen hun mond niet openen 
om jullie tegen te spreken ten overstaan 
van alle naties, maar zullen zijn als 
engelen wier voeten goed nieuws 
brengen; ze zullen doorgaan Mijn Woord 
te laten flitsen als een onbeslagen spiegel 
en Redding verkondigen en Vrede en 
Liefde aankondigen; en ofschoon ze door 
velen zullen worden veracht en 
afgewezen, zullen ze hun lijden met 
waardigheid verdragen; sla jullie ogen 
op naar de hemel en neem Mijn Teken 
waar;  
 Ik kom om Mijn Huis te herstellen; Ik 
kom om je te vernieuwen, generatie; Ik 
onthul Mijn Heilig Gelaat aan jullie 
allen, om jullie te redden; O kom! jullie 
die nog weifelen, Ik zeg jullie: vanaf het 
begin heb Ik nooit in het duister tot jullie 
gesproken, en de hele tijd zijn deze 
dingen gebeurd; 
 

Ik was altijd aanwezig  
 
en jij, dochter, houd jezelf onbezoedeld, 
opdat Mijn Licht moge reiken tot aan de 
uiteinden van de aarde; predik nauwgezet 
alles wat Mijn Geest je geeft; Ik zal je 
bemoedigen, Mijn dochter en Mijn Mijne;  
je Bruidegom is met je; 
 

 
 
  

28 december 1993 
 
"En wij, die met ons onverhuld gelaat als 
spiegels de helderheid van de Heer 
weerspiegelen, wij worden alsmaar 
helderder en helderder omdat we 
veranderen in het beeld dat wij 
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weerspiegelen. Dit is het werk van de Heer 
die Geest is".1 
 
vrede zij met je; gelukkig de mens die 
deze profetische Boodschap koestert, je 
behoort tot de kudde van Mijn voorkeur 
… Vassula, is je geest bereid te schrijven? 
 
Steun mijn geest in Uw Geest en laat mij 
mijn best doen om U te behagen. 
 
Ik zal in jullie kamp2 komen; Ik zal 
komen om Mijn eerste vruchten te 
ontmoeten, Ik zal tot mijn volk komen 
dat Mijn Glorie niet heeft ingeruild voor 
iets dat geen macht3 heeft; Ik zal tot de 
heiligen komen die standvastigheid 
hebben getoond en hun geloof4 hebben 
bewaard; pas op dat niemand jullie 
bedriegt, want velen zullen weigeren te 
geloven dat de barensweeën die Ik 
begonnen ben, reeds in hun laatste fase 
zijn, deze barensweeën zullen nog 
toenemen want Mijn Rijk op aarde is 
aanstaande;  
 Ik zeg jullie plechtig, geen enkel mens 
zou in leven blijven na de beproevingen 
en het lijden van die dagen, als het niet 
was vanwege Mijn edelmoedige zielen 
die uitboeten voor de slechten; nee, niet 
velen van jullie hebben begrepen hoe 
hun voorspraak jullie zal redden; 
 - en jullie, die van Mijn Eigen Huis 
komen en zeggen: "deze profeten 
profeteren leugens in de Naam van God; 
God heeft hen niet gezonden; hun 
voorzeggingen zijn bedoeld voor 
degenen van wie Hij het meeste houdt!" 

 
1 2 Kor. 3: 18. 
2 God bedoelt dat Hij aanwezig zal zijn en met ons. 1 
Sam. 4: 7: "God kwam in hun kamp". Onze ziel kan het 
kamp worden waarin God kan leven. We kunnen ook 
Zijn Troon worden. 
3 Toespeling op Apoc. 13: 14: "het beeld van het 

beest." 
4 Apoc. 13: 10. 

Ik zeg jullie: de profeten die Ik niet heb 
gezonden en die in Mijn Naam 
profeteren, zullen jullie alleen goede 
dingen vertellen; 
 Mijn profeten zijn tot jullie gezonden 
om in vertwijfeling uit te roepen: "heb 
berouw! want Gods Toorn zal een vuur 
doen ontvlammen dat jullie zal 
verbranden!" maar jullie luisteren niet, 
omdat jullie Mijn oproepen als een 
dreigement opvatten; toen zij in pijn 
uitriepen: "heb berouw! want de 
Vernietiger bevindt zich inderdaad in 
elke stad, en niet één van jullie zal 
ontsnappen! het Dal is nu een massale 
graftombe geworden; heb berouw! 
anders zullen jullie daar ook sterven!" 
jullie wilden niet luisteren; hebben jullie, 
die niet geloven, niet gelezen: "wie op 
tucht gesteld is, houdt van kennis, dom 
is de man die geen vermaning5 kan 
velen;" richt jullie aandacht op deze 
spreuk;  
 Ik zeg jullie, het komt omdat jullie 
geest gedijt heeft, omdat jullie je 
intelligentie hebben verbeurd, jullie 
zelfverzekerdheid en jullie eigendunk 
hebben jullie verblind en lieten jullie 
voeten wegrennen van Mijn profeten, 
zodat jullie niet horen; waarom zijn 
jullie zo geestdriftig om je aan te sluiten 
bij het gezelschap van jullie voorouders 
die verklaarden, "wij zouden nooit 
hebben meegewerkt aan het vergieten 
van het bloed van de profeten als we 
geleefd hadden in de tijd6 van onze 
vaderen"; daarom op Mijn beurt zend Ik 
jullie profeten en Mijn elite van Mijn 
Hoven: om jullie te redden; 
 Ik zeg jullie, sommige van Mijn 
herders rebelleren tegen Mij en hebben 
deze generatie gereduceerd tot een 
woestijn en tot geloofsafval; maar jullie 

 
5 Spr. 12: 1. 
6 Mt. 23: 30. 
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gaan door, Mijn hemels Teken te zien als 
een dreigement; als Ik de hemelen vul 
met Manna1 om op jullie neer te dalen 
als druppels ochtenddauw die op de 
grond vallen om jullie monden te vullen 
met Rechtschapenheid, huiveren jullie, 
en jullie hart oordeelt haastig; wanneer 
jullie Mij boven zien, om in ziel na ziel2 
Mijn tent op te slaan, beven jullie en 
gaan jullie door Mijn kampen3 te 
verwoesten, Mijn eigendommen... als 
jullie de Ark van het Verbond4 zien als 
een schitterend Teken aan de Hemel, 
deze stralende, voor jullie eigen ogen 
tentoongestelde Schat, dit Wonder dat 
Mijn Heerlijkheid bevat, teisteren en 
plunderen jullie al diegenen die Mijn 
Heerlijkheid verwelkomen … gezegend is 
hij die Mijn verborgen Manna proeft; het 
is het Voedsel5 van je redding, en hij zal 
worden toegelaten tot Mijn Koninkrijk 
om deel te hebben aan Mijn Heerlijkheid 
… 
 - Ik alleen ben Wijsheid, Ik, God, 
predik tot jullie, en vandaag meer dan 
ooit merk Ik jullie allen met het zegel 
van Mijn Heilige Geest; open jullie hart 
en ontvang deze geestelijke zegeningen 
die Ik jullie zonder ophouden zend uit de 
Hemel; erken Mijn Troon, zoals de rest 
van de heiligen, erken dit grote 
wonderbare Teken van de Mensenzoon 
en voeg je bij de hymne van de heiligen 
om te zingen: 
 

 
1 God spreekt over Zijn Heilige Geest. 
2 1 Sam. 4: 7. 
3 ‘Kampen’ staat voor zielen die God in bezit 
genomen heeft en tot de Zijnen heeft gemaakt. 
4 De Ark van het Verbond vertegenwoordigt in deze 
passage Gods Aanwezigheid, evenals de Heilige Geest 
van God. 
5 De Heilige Geest vertegenwoordigt hier "Voedsel", 
geestelijke Kennis: Wijsheid. De Hebreeën droegen het 
hemelse manna in een kruik, die geplaatst was in de 
ark van het verbond (Heb. 9: 4.) 

“hoe groot en wonderbaar zijn al Uw 
Werken, 

Heer, Almachtige God; 
rechtvaardig en waarachtig zijn al Uw 

wegen,6 
Koning vanaf het begin, 
wie is er gelijk aan U? 
U alleen bent Heilig, 

en nu zullen de eersten de laatsten zijn 
en de laatsten de eersten; 

 
U hebt Uzelf geopenbaard 

aan hen die U niet hebben gezocht, 
U hebt Uw Troon getoond aan hen 
die nooit Uw Naam hebben geëerd 

en nu zijn het juist dezen die komen 
om U te vereren en U te aanbidden; 

ze hebben uit de Mond van Uw Geest 
geleerd U lof toe te zingen; 

 
“deze zijn degenen die U trouw zullen 

blijven, 
want U, die het Lam bent, en zit op de 

Troon, 
zult hun Herder zijn en zult hen leiden 

naar bronnen van levend water; 
vrijgekocht om de eerstelingen te zijn 

voor U, 
onze God, en voor U, het Lam;”7 

 
Mijn Heilige Geest zal de kreupelen 
verzamelen en diegenen samenbrengen 
die op een dwaalspoor zijn gebracht; ze 
zullen op Mij geënt worden om Mijn 
Heilige Naam weer te eren en Mijn 
Koninkrijk op aarde te herstellen; - 
Vassula, Mijn genade rust op je, dus wat 
heb je te vrezen? Ik ben met je … herstel 
Mijn Huis8 …  

 
6 Apoc. 15: 3. 
7 Apoc. 14: 4. 
8 Dit zei de Heer nadat Hij had gepauzeerd, Hij zei het 
op zeer ernstige toon, maar zeer kalm, met majesteit 
en autoriteit. 
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 Ik zeg je dat je weldra met Mij zult 
zijn; maak intussen de Naam van Mijn 
Vader en Mijn Naam bekend, opdat Mijn 
kinderen beseffen tot wie zij behoren en 
van wie zij afstammen; sta Mij toe je 
voor Mijn Plan te gebruiken;  
 kleintje, Ik, Jezus, zegen je; ic; 
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1994 
 
 

6 januari 1994 
 

(Driekoningen.) 
 

Op 6 november 1993 hebben Pater O’ 
Carroll en ik de boeken (Waar Leven in 
God) en zijn eigen boeken persoonlijk aan 
Paus Johannes Paulus II overhandigd. 

Twee maanden later, vanmorgen vroeg, 
had ik een droom-visioen. 
 
Het visioen:  
Ik zag de Paus, gekleed in zijn witte 
gewaden, heel duidelijk. Hij stond 
tegenover me en keek me aan. Het leek 
alsof wij elkaar goed kenden. Er stond een 
plastic eettafel tussen ons in. Ik bekeek zijn 
witte gewaden aandachtig. We spraken 
geen enkel woord met elkaar. Vervolgens 
ging hij aan mijn tafel zitten. Ik draaide me 
naar rechts om hem datgene aan te bieden 
wat ik voor hem klaar had staan. Ik bood 
hem een nagerecht aan. Ik keek aandachtig 
naar hem, terwijl hij at. Toen, nadat hij 
alles met smaak gegeten had, stond hij op 
om te vertrekken. Ik haastte me om hem 
naar de deur te begeleiden. 
 Ik liep aan zijn rechterzijde en gaf hem 
een wandelstok (in mijn droom was dat 
zijn eigen stok). De stok was niet van hout 
maar van een ander zeer licht gekleurd 
materiaal. Hij nam de stok en toen hij in 
beweging kwam viel mij op dat hij moeite 
had met lopen zelfs met een wandelstok.  
 Onmiddellijk en zonder aarzelen pakte ik 
zijn rechterarm en legde die helemaal om 
mijn nek en schouders, tot aan mijn 
linkerschouder. Hij had geen bezwaar 
tegen deze hulp maar accepteerde die. 
Vervolgens sloeg ik mijn linkerarm om zijn 
rug om hem op deze wijze aan mijn 
linkerkant zoveel mogelijk op te tillen en op 
mijn rug te dragen. Ik herinner mij, dat ik 

zijn arm om mijn schouders sloeg zodat die 
mijn nek van voren kruiste, van mijn 
rechter- naar mijn linkerschouder. Op deze 
manier kwamen zijn voeten bijna los van 
de grond. Toen ik mijn linkerarm om hem 
heen sloeg, voelde ik zijn ribben en ik dacht 
met verbazing, “wat is hij mager” maar 
niemand kon het zien. Al die tijd heeft de 
Paus geen enkel bezwaar gemaakt.1) 
 
 

 
1 februari 1994 

 
(Joinville – Brazilië.)  
 
Ik bemin je, en een groter geschenk dan 
Mijn Liefde kun je niet hebben!  
 bloem, zeg tegen B … en tegen allen 
die samenwerken aan de verspreiding 
van Waar Leven in God, dat telkens 
wanneer er een ziel tot Mij wordt 
teruggebracht door Mijn Boodschappen, 
er in de hele Hemel vreugdekreten 
weerklinken; pas op voor hen die een 
mond hebben maar niets zeggen, ogen 
hebben maar niets zien; herinner hun er 
opnieuw aan dat Ik het ben die jou naar 
hen gebracht heeft om persoonlijk Mijn 
Liefde over te brengen aan hen allen, en 
hun eraan te herinneren dat Ik, Jezus, 
tot Leven breng;  
 Ik zegen ieder van hen en laat de 
Zucht van Mijn Liefde op hun voorhoofd 
achter als Mijn Zegel; 
 
 

4 februari 1994 
 
(Colombia – Zipaquira.)  
 
(Jezus gebruikt woorden van 
bemoediging.) 

 
1 Uit dit visioen begreep ik dat de Paus ook de Kerk 
voorstelde. De Kerk is zwak aangezien er geloofsafval 
is, maar de Boodschappen helpen de Kerk.  
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Mijn Heer? 
 
Ik Ben;  
 steun op Mij; blijf dichtbij Mijn Hart; 
Mijn Hart is de bron van jouw leven en, 
Mijn Vassula, sta Mij toe in jouw hart te 
rusten; het was een vreugde je te 
onderrichten en Ik verheug Mij nog 
altijd in je verheffing, we zijn voor 
eeuwig verenigd;  
 bloem, troost Mij, bemin Mij en 
liefkoos Mij met je hart; verkondig het 
Evangelie met liefde voor Liefde; Ik zal 
je helpen, houd je dus aan Mij vast; ic; 
 
 

7 februari 1994 
 

(Mexico - Mexico City.)  
 
(Jezus gaat door bemoedigende woorden te 
zeggen voor deze lange en moeilijke 
zending.) 
 
Mijn dochter, laat de moed niet zakken; 
Ik ben Degene die je moed geeft; laat je 
stem met autoriteit gehoord worden, 
want je bent gezonden door de Autoriteit 
Zelf; wees Mijn Echo; alles zal geschieden 
overeenkomstig Mijn Wil, vergeet echter 
niet jezelf te versterven; Ik, God, ben met 
je om opnieuw Mijn Naam te 
verheerlijken;  
 Ik zegen je uit de grond van Mijn 
Hart; Ik, God, bemin je; 
 

 
 

 
4 maart 1994 

 
Almachtige God, 

U die mij tot een doelwit voor Uw pijl en 
boog hebt gemaakt 
en tot een schepsel dat in het gezicht kan 
worden gespuugd, 
hoe kan Uw Majesteit nog tot mij 
spreken? 

 
Handen die je hebben gevormd zullen je 
nooit loslaten noch je verwerpen … Mijn 
genegenheid voor jou neemt toe telkens 
wanneer men je bespuugt;1 wees niet 
bang, je zult in Mijn Hoven niet te 
schande worden gemaakt; nee, open je 
mond niet om te antwoorden als iemand 
je ruw behandelt; maar wee hen die 
kwaad goed noemen en goed kwaad! 
 
Vader? 
 
Ik Ben; 
 
Zet mij dan zonder medelijden aan het 
werk voor U en fluister Uw boodschap in 
mijn oor. 
 
sta Mij dan toe hele volkeren bijeen te 
roepen door jou te gebruiken; geef alles 
wat Ik je gegeven heb, geef alles door wat 
je ontvangt, dit is Mijn Gebod aan jou; 
zelfs zij voor wie Mijn Heilige Naam 
onbekend is, zullen naar je toegesneld 
komen in Mijn Bijeenkomsten en Ik zal 
hun ontrouw genezen; het Hart van je 
Koning zal hen niet ontbreken, Ik, 
Jahweh, ben jullie Geneesheer;  
 Ik zal doorgaan Mijn Zoetheid te 
tonen aan al Mijn kinderen, en hen tot 
Mij leiden; haast je, Mijn kind, en toon 
Mijn Beeld aan hen allen, van de minste 
tot de grootste en zij zullen worden 
gered; kom, we zullen opnieuw 
neerdalen in het dal waar alle verdorde 
beenderen verspreid liggen … 
 

 
1 God bedoelt vervolgd en belasterd. 
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"U, die mijn schuld onderzoekt en mijn zon-
den napluist, U weet heel goed dat ik 
onschuldig ben …” Job 10: 6-7. 
 
kijk,1 Mijn kind, waarom ben je verbaasd? 
Ik zei dat Ik je niets zal onthouden; heb Ik 
niet gezegd dat alles wat Ik op aarde heb 
ervaren, jij ook zult ervaren naargelang de 
capaciteit van je ziel? zie je wat een eer Ik 
je aanbied? hier, luister, als iemand die 
naast Mij aan tafel zat Mij verraden heeft, 
Ik, die je Meester ben, zouden ze dan nu 
ook voor jou geen valstrikken zetten, 
leerlinge? ja! zelfs zij die brood met je 
hebben gegeten? verheug je! je Leraar is 
met je en vraagt je voor deze zielen te 
bidden, want ze zijn voor Mij even 
kostbaar als jij; kom, wees Mijn 
weerspiegeling … Ik zal je bemoedigen, 
dochter;  
 Ik bemin je en zegen je; 
 

   
 

 
10 maart 1994 

 
verblijd Mij en schrijf deze woorden voor 
Mij op: 
 

“Jezus kom, kom Levende! 
O Emmanuel, vergeef mij, 

neem mijn zwakheid op in Uw Kracht; 
neem mijn dorheid op in Uw Fontein 

neem mijn ziel in Uw Handen; 
Eeuwigdurende Bron van Liefde, 

verteer elke vezel van mijn hart om te 
beminnen, 

te loven, en Uw Naam 
op sublieme wijze bekend te maken; 

 
1 Jezus spreekt. 

doe mijn geest dorsten naar mijn 
Schepper; 

opdat dit stof, dat U hebt gevormd tot Uw 
kind, 

een levende vlam van liefde wordt, 
want U hebt de macht over leven en dood, 

Uw blik heeft de macht om ijzer te 
smelten 

Uw jaloerse Liefde om mijn leven 
beschouwd te laten worden als dwaasheid 

voor de wijzen; 
richt dus Uw pijl weer af 

en schiet op Uw geliefde doel;” 
 
ja! Ik ben niet meedogenloos, maar steeds 
zo vol medelijden en tederheid; Ik zal 
inderdaad Mijn boog spannen en Mijn 
pijlen op Mijn geliefde doel richten; hoe 
zou Ik anders een bewijs moeten 
achterlaten van Mijn voorbijgaan? neem 
Mijn Machtige Hand en Ik zal je helpen 
Mij te verheerlijken, maar om in staat te 
zijn dit te doen heb Ik je toestemming 
weer2 nodig … Ik heb je overgave nodig, je 
wil, je hart en je gehele "ja"; als Ik 
eenmaal je toestemming heb, dan zal 
Mijn Wil in jou geschieden … en zul je Mij 
verheerlijken;  
 vrede zij met je, Mijn kind, Ik bemin 
je, Mijn Vassula, bemin Mij ook zoals Ik 
jou bemin, opdat Ik op zekere dag kan 
zeggen:  
 

"niemand van jouw generatie 
heeft Mij bemind zoals jij Mij bemind 

hebt …" 
 
 kom, Ik ben je Leraar, en van Mij zul je 
Mijn voorschriften leren; ic; 
 
 

21 maart 1994 
 

 
2 Hernieuwing van plechtige beloften. 
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Mijn Heer? 
 
Ik Ben; Ik sta voor je! Wijsheid zal je 
onderrichten en allen die lezen;1  
 Vassula! je worstelt en vecht om iets 
onzichtbaars2 te begrijpen, je bent 
zwakker dan Ik ooit gedacht heb! 
 
Mijn Heer, Uwe Majesteit, is dit3 negatief? 

 
Ik ben onder de indruk van je 
verbazingwekkende zwakheid! … maar je 
bent Mij welgevallig … de levenden weten 
tenminste dat ze zullen sterven, terwijl de 
doden niets weten, helemaal niets4 … en 
er zouden tranen vergoten moeten 
worden alleen voor deze doden, omdat ze 
het Licht achter zich hebben gelaten om 
binnen te gaan in de oneindige duisternis 
…  
 Vassula, Ik heb je deze dagen 
gadegeslagen … je bent van Mij 
weggerend … Ik heb je bestudeerd, 
schepsel; 
 
Om U te vragen of ik U in iets teleurgesteld 
heb, zou geloof ik, arrogant zijn van mijn 
kant. 
 
Ik heb je de gave van de waarneming 
gegeven en Ik ben blij dat je haar gebruikt, 
daarom heb Ik geduld met je … kom, Mijn 
Eigen zaad, zeg tegen Mijn volk dat leeg 
gepraat en een overvloed van woorden in 
hun gebeden nutteloos voor mij zijn als zij 
ze niet menen …  
 Ik zou liever willen dat ze zich tot Mij 
zouden wenden en met liefde enkele 
woorden vanuit hun hart zouden zeggen, 
liever dan dat ze eindeloos in de ruimte 
prevelen! Ik wil geen waardeloze 

 
1 D.w.z. allen die de boodschappen lezen. 
2 De manier waarop God contact met mij heeft. 
3 Wat Hij juist tegen mij had gezegd.  
4 Toen Jezus deze woorden zei, was Hij als iemand die 
tot zichzelf spreekt, de andere kant uitkijkend. 

aanbidding met de lippen! hoe dikwijls 
moet Ik deze dingen nog tegen hen 
zeggen? en hoeveel langer moet Ik deze 
generatie nog verdragen? waarom 
stellen ze zonder ophouden Mijn Geest 
op de proef? leerlinge, zeg iets! bid! roep 
Mij aan! wees een voorspreekster! 
 

Beminde van de Vader, 
was U het niet die van Uw Troon 
afdaalde 
om tot mij te komen en mijn liefde te 
beroeren in dit duistere dal? 
En bent U het niet, mijn Koning, die mij 
tot op de dag van vandaag bezoekt? 

 
Ik ben Het; 
 
En wat hebt U gedaan met dit dorre stukje 
hooi? 
 
Ik heb dat droge stukje hooi veranderd in 
een vruchtbare boom die Ik bewaak en 
laat groeien in Mijn lusthof! 
 

En was het niet Uw Liefde die Uw 
Gerechtigheid overwon, 
de Gerechtigheid die zo terecht bestemd 
was voor mijn ellendige ziel? 

 
Ik heb eenvoudig wierook over je 
geademd en parfumeerde je met mirre, en 
zo heb Ik het ijs dat je bedekte gesmolten; 
en omdat Ik erom bekend sta dat Ik door 
Mijn Tegenwoordigheid alle rivalen vrees 
aanjaag die zichzelf in Mijn plaats op de 
troon verheffen, Mijn Domein, ben Ik 
jouw kamer binnengestapt; toen heb Ik je 
gelaat opgeheven om Mijn Heerlijkheid te 
zien en je met zegeningen te overladen; 
 

En heeft Jahweh, onze Vader, 
onze Heer en God, onze Schepper, 
niet mijn leven verlost van de slang? 
Is Zijn Majesteit niet Zelf neergedaald 
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uit Zijn Hemelse Koninkrijk en Hemelse 
Glorie 
om mijn geheugen terug te brengen, en 
mij eraan te herinneren 
dat niets onreins de Hemel kan 
binnengaan? 

 
dat heb Ik;1 
 

En hebt U, Beminde Heilige Geest, 
U die alle sterrenbeelden in glans 
overtreft, 
mij niet bezocht toen ik deerniswekkend 
tastend mijn weg zocht in het duister, 
door Uw Licht uit te gieten in mijn arme 
ogen, om te kunnen zien? 

 
dat heb Ik;2 en Ik heb gezworen rivieren 
uit je te laten stromen; Ik heb gezworen 
om van jouw mond een zwaard voor Mijn 
Woord te maken, een dreiging en een 
gevaar voor Onze3 vijanden; Ik heb 
gezworen je Vriend te worden, zoals Ik 
dat was voor de profeten en je helemaal te 
vernieuwen; Ik heb je met Wijsheid 
geëerd en ingewijd in de mysteries van 
Mijn Verheven Kennis; 
 

Daarom, omwille van Uw Heilige Naam, 
kom haastig tot ons allen en red ons. 
Laat alle mensen zich in U verheugen 
en zien wat hun ogen nooit hebben 
gezien 
en horen wat hun oren nooit hebben 
gehoord. 
U staat bekend om Uw oneindige 
Barmhartigheid 
en Uw tedere Hart. 

 
Vader?4 

 
Ik Ben; offer dan je gelofte van trouw aan 
Mij, aan Mijn Zoon en aan Mijn Heilige 

 
1 De Vader antwoordde. 
2 De Heilige Geest antwoordde. 
3 D.w.z. de Heilige Drie-eenheid. 
4 Ik keerde mij toen tot de Vader. 

Geest en als je dat doet, zal Ik in de 
Hoven van Mijn Huis met je pronken; 
vertel Mij: wat zou je geven om zielen 
voor Mij te veroveren? wat zou je doen 
om zielen te redden? en wat zou je geven 
om het Lichaam van Mijn Zoon te 
herenigen? elk woord dat je nu uitspreekt 
zal worden gehoord, beoordeeld en dan 
door Mij worden voltooid; wees 
vastberaden en antwoord Mij; 
 

Heer, om zielen voor U te veroveren 
zou ik huis, broers en zusters, vader,  
moeder, kinderen en land verlaten. 
Omwille van Uw Heilige Naam, 
zal ik deze dingen doen en zielen voor U 
veroveren. 
 
Om zielen te redden, Mijn Heilige? 
Hebt Uzelf mij niet getraind  
om een belang van eeuwige glorie  
met vreugde en vurigheid te dragen, 
met waardigheid en zonder klacht? 

 
Heeft Uw Eigen Zoon mij niet geleerd 
om omwille van de redding van mijn 
broeders en zusters 
mijn linkerwang ook aan te bieden als ze 
mij op de rechterwang hebben geslagen? 

 
Hebt U, Meester van het Universum, 
mij niet geoefend om met vreugde laster 
en beledigingen te verdragen  
voor de redding van elke ziel die door U 
bemind wordt? 
 
En hebt Uzelf, Vader, mij niet getraind 
mijn zaak niet te verdedigen, noch mijn 
mond te openen 
als men mij vervolgt of over mij heen 
loopt? 
 
Mijn Heer, mijn God en mijn Vader, 
ik bied opnieuw vrijwillig mijn geloften 
van trouw aan U aan, 
aan Uw Beminde Zoon en aan Uw 
Heilige Geest, 
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ik offer U mijn geloften met heel mijn 
hart. 
 
Ik zou mijn uren van rust en slaap willen 
stelen 
om mijn broeders en zusters, 
door U, hun Rust in Uw Hemelse Hoven 
aan te bieden 
als ze dat nodig hebben; 
ik zal hun alles aanbieden wat ik van U 
heb ontvangen 
en hun Uw Liefde tonen, 
om ook hen te redden als ze dat nodig 
hebben. 

 
En wat het Lichaam van Uw Zoon 
betreft? 
Ik zou willen doorgaan de Beker van de 
Verdeeldheid  
tot de laatste druppel te delen met Uw 
Beminde Zoon, Jezus. 
De Beker van de Verdeeldheid aan U 
geofferd door het menselijk gedrag; 
oh, wat zou ik niet willen doen voor de 
Eenheid! 
en voor het herstel van Uw Huis 
zou ik geestdriftig in hetzelfde met Bloed 
bevlekte Voetspoor van Uw Zoon treden; 
en in het spoor dat Zijn Kruis in het stof 
tekende, 
zou ik het Kruis plaatsen dat Hij, Hijzelf, 
mij heeft gegeven. 

 
ja! dochter, laat de ijver voor Mijn Huis je 
verteren; doe alles wat er gedaan moet 
worden zonder te klagen en je zult zien 
dat je de wedloop niet voor niets gelopen 
hebt; je put jezelf niet tevergeefs uit; 
 Ik ben met je en zal dat altijd zijn; Ik, 
Jahweh, zal je voldoende kracht geven 
om Mij te eren en dankbaar je zending te 
voltooien; 
 

 
 
 

28 maart 1994 
 
vrede zij met je; Ik beloof dat Ik je 
geestelijk zal laten groeien en daarvoor 
zal Ik door jou vele zielen laten groeien, 
blijf Mijn levende schrijftafel opdat veel 
zielen in jouw maatschappij, die 
maatschappij vol van slechte mensen, de 
geheimen van Mijn Hart mogen lezen, 
want het is van Mij bekend dat Ik 
zondaars de weg wijs;  
 Ik heb zelf degenen1 uitgekozen die 
hun naam in Mijn boek van liefde 
moesten schrijven, en Ik zeg je, dat Ik 
hen later zal belonen … leer dat hoe 
kleiner ze zijn, des te groter hun bijdrage 
is;  
 Vassula, Ik zegen je; laat Mij je nog 
één ding zeggen; al deze geschriften, 
zoals jij ze noemt, zijn gezegend en zijn 
Mijn handwerk van schoonheid; Ik heb 
Mijn Plan, Mijn beminde; ic; 
 
 

7 april 1994 
 

Ook al kan ik dit mysterie nog niet 
begrijpen, 
want tot op de dag van vandaag 
is Uw keuze voor Uw Plan nog steeds een 
mysterie voor mij, 
ik weet dat alles wat met mij gebeurd is, 
en nog steeds gebeurt, van Uw Machtige 
Hand komt! 
Almachtige, 
U bent uit Uw Heilige Hemel gestapt 
en met machtige overwinningen 
 door Uw Eigen Rechterhand bent U 
vooruitgegaan. Ach Heer … 

 
Ik Ben;  
 Ik ben naast je, wees niet bang, Mijn 
kind; sta Mij toe door te gaan met Mijn 
Boodschap en Mijn plannen in jou te 

 
1 Degenen die voorwoorden, inleidingen etc. schreven 
in "Waar Leven in God". 
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voltooien - ben je gelukkig op deze 
manier met Mij te zijn? 
 
Zeer! 
 
beminde, beminde van Mijn Ziel, heb 
Mijn Vrede; de lasten die je op je rug 
draagt zijn je gegeven om iets goed te 
maken voor alle goeds dat Ik niet ontvang 
van deze generatie; Ik heb offerzielen 
nodig om genoegdoening te geven, en, 
Mijn kind, je hebt zo edelmoedig je 
toestemming gegeven … 
 
Ik behoor U toe, daarom heb ik U, uit liefde, 
mijn toestemming gegeven. 
 
je bent in Mijn Handen en dus heb je 
niets te vrezen; Ik zal je vrijelijk 
gebruiken voor Mijn Eigen Plannen en Ik 
zal de weg voor je openen; Ik en jij samen, 
verbonden door banden van liefde, zullen 
verder gaan om een ongodsdienstig volk 
te veroveren; en over je bijeenkomst in 
Roemenië zal genade stromen;  
 kostbare kleine, onthoud altijd een 
ding: Ik, Jezus, ben met je; Ik bemin je, 
Mijn Eigendom, Mijn klein overblijfsel; 
Liefde is voor altijd aan je zijde; Ik zegen 
je; kom; 
 

  
 
 

12 april 1994 
 
Vassula, schrijf: Ik geef je Mijn Vrede; 
luister naar Mijn Stem: zou jij je Meester 
willen dienen? 
 
Ja, Heer, dat wil ik. 
 
ben je bereid edelmoedig tegenover Mij te 
zijn? 
 

Ja, mijn Heer. 
 
Mijn vriendin, ja, je bent Mijn vriendin en 
daarom zal Ik jou het brood van begrip te 
eten geven en het water van Mijn Geest te 
drinken; Ik zal je toestaan Mijn 
bedoelingen te kennen en Ik zal het 
onzichtbare zichtbaar doen worden; 
schrijf en zeg tegen de volkeren: 
 schepping, wees niet voor eeuwig 
opgesloten in dezelfde slaap; Ik ben van 
plan de heiligheid van Mijn grote Naam 
aan de hele wereld te laten zien, ja, zelfs 
aan de heidenen zal Ik de heiligheid van 
Mijn Naam1 laten zien;  
 schepping, het zijn niet de diverse 
gewassen die jullie voeden en op de been 
houden, maar Mijn Woord, dat al 
degenen bewaart die op Mij vertrouwen; 
daarom vraag Ik jullie allen Mij te 
naderen, jullie die Mij beminnen en het 
Koninkrijk erven dat voor jullie is bereid 
sinds de grondvesting der wereld! zeg 
niet: "Onze Meester heeft nog de tijd," 
om dan met zondigen door te gaan; wat 
doet jullie geloven dat je onopgemerkt 
kunt blijven in je zonde? als Mijn 
Wederkomst langzaam komt, wacht 
maar af, want Hij zal vast en zeker 
komen; de Meester zal komen op een 
dag dat jullie Hem niet verwachten;  
 vandaag toon Ik, omwille van Mijn 
Heilige Naam, het teken van de 
Mensenzoon aan de hemel, voor 
iedereen zichtbaar; is deze Hemelse 
Banier voor jullie2 niet genoeg? Mijn 
Heilige Geest overtreft in glans alle 
sterrenbeelden tezamen en richt jullie 
verstand op Hemelse dingen en vult 

 
1 "Ik begreep op een speciale verborgen wijze dat de 
Heer hier een toespeling maakte op Mt. 24:30: “Dan 
zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel ver-
schijnen; dan zullen ook alle volkeren van de aarde 
op hun borst kloppen".  
2 Jezus bedoelt Zijn Heilige Geest, een figuurlijk teken 
vóór het zichtbare Teken aan de hemel. 
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jullie geest met een zuiver licht om jullie 
de mysteries van Mijn Kennis te doen 
begrijpen; Mijn Heilige Geest is tot je 
gezonden, om je te sterken Mijn kind en 
om de paden van Mijn volk recht te 
maken; Ik stort Mijn Geest zo 
overvloedig over jullie uit om jullie er 
telkens weer aan te herinneren dat Ik in 
Mijn Tegenwoordigheid noch de groten 
noch de machtigen bewonder, maar de 
zachtmoedigen en de nederigen; 
generatie, Ik was ten diepste bewogen 
door jullie hongersnood,1 Ik ben nog 
steeds diep bewogen om jullie allen …  
 "breng mij terug," roepen sommigen 
van jullie tot Mij; "breng mij terug en 
maak mij weer gezond;” maar 
nauwelijks breng Ik jullie terug tot Mij 
en maak Ik jullie gezond en vul Ik jullie 
met goede dingen, of een storm doet 
jullie weer uit Mijn zicht wervelen, 
omdat jullie nog niet in Mij geworteld 
waren … willen jullie in Mij geworteld 
zijn? bemint dan jullie vijanden, zegen 
jullie vervolgers en bidt voor hen;  
 als iemand van jullie nu het woord 
van het Koninkrijk van de Hemel hoort 
en het niet begrijpt, hoe willen jullie Mij 
dan in Mijn Voetspoor volgen? hoe 
zullen jullie dan in Mij geworteld zijn? 
keer je tot Mij, grijp Mijn Hand en sta 
Mijn Geest toe in jullie te ademen en 
jullie te doen herleven; deze Adem, die 
pure uitstraling van Mijn Heerlijkheid is; 
en in plaats van een steen zal Ik jullie 
een hart geven, en vanuit jullie 
lijdzaamheid zal Ik jullie doen herleven 
en jullie een levende geest inblazen; in 
tegenstelling tot de door jullie zo erg 
slecht verrichte inspanningen, zal Ik 
jullie geest beminnelijkheid en tederheid 
voor elkaar laten tonen … wees op jullie 
hoede, anders zullen jullie harten 

 
1 Geestelijke verhongering. 

verhard worden door onverschilligheid 
en slechtheid; 
 willen jullie Mij volgen? wees dan 
Mijn echo die weerkaatst van de Hemel 
naar de aarde; behandel elkaar niet 
slecht, bemin elkaar, dit is vrijheid, en 
jullie ontvangen haar van Mijn Geest; 
wees niet een beeld van de duisternis dat 
dan verwacht vrede te krijgen;  
 ach generatie … er komt een uur 
waarop de Vijand jullie allen zal ziften, 
in feite is dit uur er al, de Vijand richt 
versterking na versterking op rondom 
Mijn Tradities en rondom jullie allen! als 
hij je zal omsingelen en aan alle kanten 
zal insluiten, zal hij jullie beproeven in 
de oven van het lijden; lieg jezelf niets 
voor en denk niet dat je nog tijd hebt; 
kijk om je heen zodra iemand, door Mijn 
Genade, verzaakt aan zijn slechte 
levenswandel en doet wat rechtschapen 
is in Mijn Ogen, werpt de Vijand zich op 
hem, elk middel gebruikend om hem te 
ontmoedigen, en trekt hem terug in het 
Dal van de dood … de Vijand rooft hem 
terug en graaft voor hem een dieper graf 
… daarom roep Ik zonder ophouden tot 
je, met tranen in Mijn Ogen, zoals Ik 
eens weende over Jeruzalem: "als je op 
jouw beurt op deze dag maar de 
Boodschap van Vrede had begrepen! 
maar helaas, het is voor je ogen 
verborgen! en dat alles omdat je noch de 
Tijden noch je gunstige gelegenheid hebt 
erkend toen Ik barrevoets en in zakken 
gekleed in je kamer kwam om het aan te 
bieden!" generatie, je hebt tot op deze 
dag Mijn Wil niet begrepen; zeer 
weinigen hebben Mijn Wil begrepen … 
generatie, je bent nog vol boosaar-
digheid; 
 verblijf in Mijn Licht en je zult in 
Liefde verblijven; blijf in Mijn Liefde en 
je zult vrucht dragen in Mijn Liefde; zie 
je hoe de Geest van Waarheid Zijn Licht 
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aan de hemel doet flitsen? maar zo velen 
van jullie hebben niet begrepen wat deze 
tekst in de Heilige Schrift betekent: "de 
steen die de bouwlieden hadden 
verworpen is de hoeksteen1 geworden"; 
heb Ik niet gezegd, dat ieder die op deze 
steen valt, verpletterd zal worden en 
ieder op wie hij valt verbrijzeld2 zal 
worden?  
 verlies niet de staat van genade, die 
jullie eens ontvangen hebben, door jezelf 
te beschouwen als rechtschapen, 
niemand is goed behalve God … oordeel 
de zondaar niet door te zeggen: "hij weet 
niets van de weg van vrede noch van 
rechtschapenheid;" laat deze dingen aan 
Mij over - Ik ben de enige Rechter; vraag 
Mij voor jullie te zorgen en Ik zal het 
doen; jullie smeekbeden zullen tot in de 
wolken reiken.; vraag! en Ik zal jullie 
redden … de Barmhartigheid staat aan 
jullie deuren, twijfel nooit aan Mijn 
Liefde;  
 Ik zegen jullie allen en laat de Zucht 
van Mijn Liefde op jullie voorhoofd 
achter; 
 

   
 

 
13 april 1994 

 
ja! Mijn Vassula, als Ik roep, raak Ik je 
hart!3 Ik Ben het, Jahweh, steun op Mij 
en wees niet bang; Mijn Hart is een 
Afgrond van Liefde en Tederheid;  
 luister naar Mij: het gras droogt uit, 
de graszoden zullen allemaal verdorren, 
weldra zal er niets meer groen blijven; 

 
1 Ps. 118: 22. 
2 Lc. 20: 18. 
3 Als ik een oproep ontvang, voel ik in mijn hart een 
speciale, grote vreugde, een hevig verlangen om snel 
naar God te gaan, alles te verlaten en Zijn Roep te 
beantwoorden. 

als wij ons niet haasten zal de aarde 
totaal verwoest zijn; er zijn nu zo weinig 
overlevenden over4 … geloof degenen 
niet die profeteren en zeggen: "alles is nu 
goed, de vrede ontluikt al onder jullie;" 
Ik heb deze profeten niet gezonden, en 
toch profeteren ze in bloed aan volkeren 
die het brood van het kwaad eten;  
 het woord van Mijn profeten, dat uit 
Mijn Mond komt, brandt als vuur, en 
geen enkele schijnheilige houdt ervan; 
Mijn woord, indien verkondigd, 
verbrijzelt, als een hamer beukt het op 
ruwe harten en verplettert ze; nee, hoe 
kan Ik zeggen dat er vrede begint te 
ontluiken, als jullie landen doordrenkt 
zijn van ongerechtigheid en de lichamen 
door wormen zijn aangevreten; hoe kan 
Ik zeggen dat liefde jullie harten heeft 
bewogen, als jullie tongen gespleten zijn 
en godslasteringen uiten tegen Mijn 
Geest? jullie landen zijn vol van 
prostitutie,5 nee, ze eren Mij niet als hun 
Vader, maar onteren Mij zonder 
ophouden … en de nacht heeft jullie 
bedekt zonder dat jullie het hebben 
gemerkt; hij kroop als de dood over heel 
de aarde; hoe kan Ik dan zeggen: "jullie 
verheerlijken Mijn Naam?" hoe kan Ik 
dan zeggen, "jullie heiligen Mijn Naam?" 
als jullie hele wezen nacht is?  
 Ik zend de ene engel na de andere om 
Mijn woorden te doen weerklinken en 
door jullie doofheid heen te breken, ach 
… maar zovelen van jullie beoordelen ze 
naar menselijke maatstaven, want er 
dringt niets tot jullie door vanwege jullie 
verruwde harten; inderdaad, het uur is 
gekomen waarop de Dood het Leven 
vervolgt; jullie verjagen mijn engelen 
van jullie erf, dat in feite van Mij is, 
terwijl jullie hen misbruiken, als 
bedriegers behandelen en, dikwijls op 

 
4 Jahweh spreekt in beeldspraak. 
5 De Vader bedoelt religieuze ontrouw. 
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wrede wijze, proberen jullie hun geest 
samen met de Mijne te doden, denkend 
een heilige plicht tegenover Mij te 
vervullen; maar jullie zullen geen macht 
over hen hebben, want de woorden die 
zij verkondigen zijn Leven en Leven is 
sterker dan Dood, en Liefde is machtiger 
dan Kwaad want Mijn Geest is hun 
Heilige Metgezel die hen begeleidt; waar 
dus Mijn engelen gaan, is Mijn Geest 
met hen;  
 de Boodschap, die Ik vanaf het begin 
heb uitgesproken, was elkaar te 
beminnen, vrede te sluiten in Mijn 
Liefde, heilig te leven en Mijn Naam te 
heiligen; dit is nog steeds Mijn 
Boodschap, maar ach, zo weinigen van 
jullie hebben geluisterd en zich ernaar 
gedragen … 
 - waarom zijn jullie nog steeds aan 
deze vergankelijke wereld gehecht? Ik 
heb jullie geleerd je geen zorgen te 
maken over jullie leven, zou Ik niet 
zorgen voor wat jullie nodig hebben?1 Ik 
zou jullie ziel tooien als jullie Mij dat 
maar zouden toestaan; vanaf de tijd dat 
deze Boodschap uitging heb Ik nooit 
opgehouden jullie tot terugkeer naar Mij 
op te roepen, tot verandering van leven;  
 Ik heb jullie om genoegdoening 
gevraagd, om berouw, om nachtwaken 
van gebed; Ik heb jullie om wierook 
gevraagd, wierook uit jullie hart, oh! als 
jullie eens wisten hoe machtig en groots 
jullie gebeden kunnen zijn als ze uit het 
hart komen! jullie gebeden kunnen elk 
slecht rijk in deze wereld vernietigen, ze 
kunnen het kwaad ontwortelen en de 
tien horens2 breken, die nu de aarde 
tezamen met Mijn kinderen verslinden; 
jullie gebeden kunnen kwade krachten 
overweldigen, hoewel deze krachten 

 
1 Toespeling op Mt. 6: 25. 
2 Tien godslasteringen tegen de Tien Geboden van 

God. 

machtig zijn; jullie wierook3 kan deze 
wereld zuiveren; Ik zeg jullie, gun jezelf 
geen rust, opdat jullie niet op de proef 
worden gesteld; wees waakzaam als 
nooit tevoren; 
 Ik zal jullie niet verlaten, Ik ben met 
jullie allen; Ik ben met jullie om jullie te 
sterken, opdat jullie adem je niet 
ontbreekt; Ik ben met jullie, Mijn 
zaailingen, en Ik wacht er slechts op 
jullie genadig te zijn en jullie over te 
planten in Mijn tuin van verrukkingen; 
 zie, Ikzelf neem jullie zaak ter hand 
om ervoor te zorgen dat jullie niet door 
de Vijand worden verslonden; en jij, 
Mijn dochter, sta Mij toe je te gebruiken 
als Mijn wapen; Ik zal je gebruiken om 
de kwade koninkrijken van deze wereld 
te slaan, en hem die ze regeert; de 
Wijsheid zal je onderrichten; vervul je 
dagelijkse plichten;  
 Ik, Jahweh, zegen je; je Vader en je 
Abba is dichtbij je; 
 

 
  
 

15 april 1994 
 
(Ik rende om weer, al was het maar voor 
enkele seconden, met God te zijn. Ik liep 
hard naar Hem toe.) 
 
Luisterrijke Majesteit: ik bemin U! 
 
ach Vassula, elke gedachtenis aan Mij 
bevalt Mij … Ik, Jahweh, zegen je, Mijn 
kind en Mijn Eigendom; Ik ben je 
Levensbron … en Jahweh is Mijn Naam; 
 

 

 
3 Gebeden uit het hart. 
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19 april 1994 
 

Voed mij met Uw woorden, Heer, 
want ik ben ziek van liefde voor U. 

 
Vassula van Mijn Heilig Hart, Ik heb 
tegen Mijn Hemels Hof gezegd: "Ik zal in 
haar ziel een licht ontsteken, haar 
verteren en de Mijne maken"; zie je? nu 
heb Ik je hart veroverd en door jou heb Ik 
met Mijn vuur veel andere zielen 
verteerd; Ik heb ze allemaal1 veroverd! Ik 
heb geen geweld gebruikt noch iemand 
gedwongen; Ik heb alleen jullie harten 
veroverd door een blik en door een vonk 
van Mijn Hart;  
 Ik heb tot Mijn Vader, tot jullie 
Heilige Moeder, tot de heiligen en alle 
koren van Engelen gezegd: "Ik ben van 
plan hun vreselijke naaktheid met Mijn 
Liefde te bedekken, maar eerst zal Ik 
deze generatie moeten lokken en ze één 
voor één naar de woestijn leiden, waar Ik 
tot hun hart zal spreken; Ikzelf zal Mijn 
kinderen redden, dan zal de gehele 
mensheid weten dat Ik, Jezus, jullie 
Redder ben;”  
 blijf Mij trouw en eer Mij, Mijn kind; 
Ik heb de macht om al Mijn vijanden te 
vernietigen, zie je? Vassula, laat Mij vrij 
je te zeggen wat Ik op Mijn Hart heb; 
luister, Ik hoorde je tot Pater O'Carroll 
zeggen dat je als martelares wenste te 
sterven en hoe je er vurig naar verlangde 
voortgang te maken in heiligheid; 
omdat, Mijn vriendin, je Mij aan je tafel 
uitnodigt, zal Ik, op Mijn beurt je 
verlangen gebruiken en je eren met het 
telkens weer drinken uit Mijn Beker; je 
verlangen zal jou en vele anderen 
redden; vrees niet, Ik zal je later 

 
1 Jezus' stem bereikte een hoge toon, wat Zijn 
opgewondenheid en vreugde toonde. 

belonen; de gevangenen van de Vijand 
zullen worden weggerukt telkens 
wanneer jij van Mijn Beker nipt; 
Vassula, bemin Mij, en omwille van de 
liefde die je voor Mij hebt, zal Ik de 
kwade machten slaan tezamen met hem 
die ze regeert, en ze zullen vallen als 
rotsblokken; bemin Mij, en omwille van 
je liefde zal Ik de Kerken bijeenroepen 
om de data van Pasen één te maken;  
 bemin Mij, en omwille van jou zal Ik 
deze duisternis vervangen door licht, 
sneller dan voorzien; de vrucht die Ik 
van jou verlang is liefde! met jouw liefde 
kan Ik veel gebeden verhoren, dus … sta 
je tegenstanders toe je voor een 
bedriegster te houden, hoewel je van Mij 
komt; sta hun toe aan je te trekken als 
woedende wolven,2 dat geeft toch niets? 
je zult alleen telkens weer bewijzen dat 
je van Mij komt door de grote Kracht die 
Ik in je zal uitgieten in deze tijden van 
lijden en hoe dan ook, dit aandeel zal 
een manier zijn om je op de weg te 
brengen die je vanochtend verlangde: de 
weg naar heiliging;  
 Mijn Eigen Liefde gaat alle kennis te 
boven, leer van Mij en wees één met Mij; 
kom; 
 

 
10 mei 1994 

 
Heer? 
 
Ik Ben;  
 voel je door Mij bemind; sta Mij toe je 
tot heiligheid te brengen; bid en vraag; 
gelukkig ben jij die onderricht bent door 
Mijn Geest; verheug je en wees blij! want 

 
2 Jezus was hier gestopt, veranderde van onderwerp, 
glimlachte en zei: “verheugt het je op deze wijze met 
Mij te zijn, Mijn kind?” Ik zei: “ja, en hoe Heer!”, “Ik 
bemin je tot dwaasheid toe …” ‘”Ik U ook, mijn Heer 
…” 
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Mijn Hemels Koninkrijk wordt niet 
zomaar aan iedereen gegeven, het 
Koninkrijk der Hemelen wordt gegeven 
aan de armen, aan de eenvoudigen en 
aan hen die Mijn Vader uitkiest;  
 - Ik heb voor je gebeden, Vassula, om 
van de Vader Zijn Genaden te verkrijgen 
en Ik heb ze voor je verkregen! sindsdien 
heb je de Dageraad gezien; ach … ja! Hij 
heeft Zijn Gelaat aan je geopenbaard en 
je uit je gevangenschap bevrijd; en nu zal 
Ik je vruchten nemen en ze Hem 
aanbieden; bloem, blijf in Mij, en 
vertrouw Mij; je Verlosser, Jezus 
Christus, zal barmhartigheid voor je 
verkrijgen van de Vader; kom!  
 

 
18 mei 1994 

 
 (Griekenland – Eiland van Sint Michael – 
Simi – Klooster van Panormiti.) 
 
Heer? 
 
Ik Ben;  
 ecclesia zal herleven; sta Mij toe je 
hand te gebruiken;  
 Mijn Liefde is een jaloerse liefde die 
geen grenzen kent, zie je? Ik wil in jou 
zegevieren, overtreed Mijn geboden dus 
niet; Ik heb gezegd, Mijn dochter, je 
rijkdom ben Ik; je leven ben Ik, je 
vreugde ben Ik; Ik ben je Vrede; blijf een 
poosje bij Mij; Ik heb je deze unieke gave 
geschonken om tot Mij te komen, dus 
Mijn Vassula, houd op te kronkelen in 
Mijn Handen,1 je zult alleen rimpels 
veroorzaken in deze stroom van Vrede 
waarin je bent ondergedompeld;  
 dochter, wees trouw in je liefde, en Ik 
zeg je weer, word nooit moe te schrijven; 
kom; 

 
1 Als ik niet dagelijks tot Hem ga om te schrijven en 
mijn gave te gebruiken, maakt de Heer mij verwijten. 

 
   

 
 

20 mei 1994 
 

(Panormiti.) 
 
vrede zij met je;  
 zonder Mij zul je leven zoals de 
wereld; mét Mij zul je leven zoals in de 
Hemel; zonder Mij zullen je 
gelaatstrekken worden zoals die van de 
wereld; maar mét Mij zullen je 
gelaatstrekken de Mijne zijn; blijf in Mij, 
geworteld in Mij, veronachtzaam je gave 
nooit, heb Mij op de eerste plaats en geef 
Mij je tijd; zou een bloem het water van 
haar verzorger weigeren? zo is het met 
jou; weiger noch veronachtzaam Mijn 
Geest, die het Levende Water is in jou, 
dat je in leven houdt;  
 voel je gezegend, want Ik heb je 
gezegend; Ik zegen jullie beiden;2 vraag 
aan St. Michaël, Mijn Aartsengel, ten 
beste te spreken voor jou, voor de 
Eenheid en voor vrede in de wereld, 
kom; 
 

   
 

 
21 mei 1994 

 
Panormiti. 
 
Vassula van Mijn Heilig Hart, schrijf: 
vrede zij met je, in Mij zul je leven, 
verheug je dus in Mijn 
Tegenwoordigheid,3 laat je ziel verfrist 
worden in Mijn Tegenwoordigheid;  

 
2 Pater Michael O'Carroll die samen met mij in deze 
plaats van afzondering was. 
3 In de Eucharistie. 
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 kom en luister naar de verlangens van 
Mijn Hart: zijn jullie omwille van de 
liefde die Ik voor jullie beiden1 heb, nog 
bereid Mijn stappen te volgen? zijn jullie 
bereid je tijd op te offeren voor Mijn 
belangen? zijn jullie gereed om Mijn 
Plan2 met succes te bekronen, zodat heel 
de Hemel met vreugde Mijn overwinning 
begroet? zijn jullie bereid met vurigheid 
en verlangen aan Mijn behoeften te 
voldoen om Mij, jullie Redder, te 
behagen?  
 als jullie Mij toestaan jullie te 
gebruiken, zal Ik jullie ziel bekleden met 
Mijn Goddelijkheid, met Mijn 
Heerlijkheid, met Mijn Zegel … we 
moeten nog maar een klein eindje 
afleggen, Mijn vrienden, nog maar een 
klein eindje … Ik heb om jullie tijd 
gevraagd en jullie hebben Mij die 
gegeven! Ik heb om jullie leven gevraagd 
en jullie hebben het Mij3 zo edelmoedig 
aangeboden! Ik heb jullie omgord met 
Mijn Kracht om met Mijn Boodschap 
door te gaan, en jullie hebben het 
gedaan, daarom zal Ik doorgaan jullie 
tegenstanders te laten terugtrekken;  
 is jullie door iemand schade 
berokkend? ach! als jullie eens wisten 
hoeveel duivels gevlucht zijn, alleen door 
het zien van Mijn Licht …4 Ik heb jullie 
Mijn Licht gegeven … Ik beloof jullie dat 
Ik jullie niet in de steek zal laten; wees 
volhardend in jullie gebeden en laat 
jullie lippen alles herhalen wat Ik jullie 
gegeven heb; hernieuw jullie beloften 
van trouw aan Mij en Ik zal jullie 

 
1 Pater Michael O'Carroll en ik. 
2 Deel van Zijn Plan is: Waar Leven in God, bood-
schappen van redding, ja! 
3 Terwijl Jezus dit zei was Hij zeer ontroerd en ik 
begreep Zijn emotie uit de klank van Zijn Stem en 
het lichte schudden van Zijn Hoofd. 
4 Jezus hield enkele seconden stil, en keek naar mij 
met zeer ernstige Ogen en zei toen zeer ernstig het 
volgende tegen mij. 

voldoende kracht geven Mij te volgen en 
door te gaan om Mijn Kerk te 
versterken!  
 Jezus is Mijn Naam en Ik zegen jullie; 
Ik bemin jullie, bemin Mij; 
 
(Slechts enkele seconden later sprak de 
Vader:) 
 
Vassula, verhef je ziel tot Mij; Ik ben het, 
Jahweh; je Koning spreekt; zegen Mijn 
Heilige Naam en je zult leven; dochter, 
velen verzamelen zich nog massaal rond 
Geloofsafval; moet Ik blijven zwijgen? 
vandaag daal Ik opnieuw neer in Mijn 
reddende hulp en temidden van hun 
opstandigheid roep Ik uit: "de 
Verlossing! de Verlossing komt van Mij!"  
de aarde kwijnt weg in haar geloofsafval, 
verteerd door haar ongerechtigheid en 
haar bewoners betalen de boete voor 
haar zonden; hongersnoden, 
aardbevingen en oorlogen; alles wat uit 
de aarde komt, keert terug naar de aarde 
… dochter, doorkruis met Mij deze 
woestijn; Ik Ben is met je; blijf opgewekt 
en in vrede, want Ik ben met je; 
 
Hebt U iets te zeggen … Heer? 
 
voor hem? vertel hem: het is door geloof 
dat Ik jou in Mijn reddende plannen heb 
geleid, en het zal door geloof zijn dat je 
zult doorgaan: Ik heb je op de proef 
gesteld en Ik zeg je: Ik ken je activiteiten, 
je liefde en je kinderlijk geloof; 
desondanks heb Ik één klacht: Ik heb je 
kracht gegeven en volharding om je te 
helpen (…)5 en toch, hoezeer verlang Ik 
dat je het volledig zou opnemen! Ik heb 
Mijn Mond geopend en Ik heb 

 
5 God was zo fijngevoelig enkele woorden niet neer te 
schrijven om niet de aandacht te vestigen op deze 
persoon. 
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gesproken; kom, als je ervan houdt te 
luisteren zul je leren;  
 Ik, Jahweh, geef je het zegel van Mijn 
Eeuwige Liefde; Ik Ben is met je; 
 

 
 

 
26 mei 1994 

 
vrede zij met je; zeg deze woorden tot 
Mij: 
 

Mijn Jezus,  
U bent mijn enige Liefde in mijn hart, 
mijn enige Hoop in mijn leven, mijn 

enige Licht in mijn ziel, 
blijf daarom bij mij, Christus; 
mijn schuld overweldigt mij, 

en het spijt mij dat ik gezondigd heb, 
kom en bevrijd mij van al mijn zonden, 

zwijg niet langer, 
kom en vernieuw mij, 

raak mij met Uw Wijsheid 
en laat Uw Heilige Geest mijn Heerser 

zijn; 
amen; 

 
zeg het nu met vertrouwen tot Mij; Ik sta 
voor je, Mijn Hand op je; Ik had 
medelijden met je; bewaar Mijn 
Voorschriften veilig in je hart en huiver 
niet als je Mij ziet komen met Mijn pijl 
en boog; Mijn arm moet nog een paar 
rotsblokken binnenin jou verbrijzelen; 
kom en schrijf met je Verlosser; wees 
niet bang; Ik ben het, Jezus Christus, je 
Rijkdom; ic; 
 
 

27 mei 1994 
 

steun op Mij, dochter; sta de doden1 niet 
toe je naar zich terug te trekken; heb je 
van Mijn vruchten gegeten? 
 
Ja, ik heb Uw Woorden gegeten en ze zijn 
Leven. 
 
en je hebt nieuw leven; Ik ben de 
Verrijzenis; jij bent verrezen;2  
 leer hoe Mijn Geest werkt; Mijn Geest 
was diep bewogen toen Hij je dood zag 
liggen temidden van de doden; samen 
met anderen, had je jezelf tot op de 
bodem van het graf gestort, in de 
duisternis, in de diepten van het bederf;3 
deel-van-Mijn-Lichaam, Mijn Stad, je 
had oren maar hoorde niets; je had ogen 
maar zag niets; neergedrukt door het 
gewicht van je zonden, stikte je in het 
stof temidden van stof;4 en toch was 
niemand van jullie daar geboren; en Ik 
was vol verdriet toen Ik je in deze 
ellende zag; Mijn Ogen waren uitgeput 
door het lijden; Ik riep je de hele dag, 
maar niemand van jullie luisterde naar 
het geluid van Mijn smeken; om Mijn 
Naam te eren en om de Handen te eren 
die jou hadden geschapen en je stevig 
vasthielden, en omwille van Mijn 
Trouwe Liefde heb Ik Mijn Gelaat 
geopenbaard aan jou en scheen Mijn 
Licht op jou; Soevereiniteit had Zich 
naar je toegekeerd, en Mijn Heilige 
Geest, buitengewoon edelmoedig, 
ademde de Levensadem over je, de 
Adem van Verrijzenis; het Woord heeft 
je toen gezalfd en Hij vestigde Zijn 

 
1 Geestelijk dood: het betekent dat ik mij niet door de 
wereld moet laten verleiden en dat ik weg moet 
blijven van verleidingen. 
2 De Heer spreekt over de eerste verrijzenis, de 
verrijzenis van de geest door de Heilige Geest. 
3 Ik herinnerde mij dat ik kort voor mijn bekering 
een visioen van een melaatse zag; die melaatse was 
ik. 
4 Jezus bedoelt de geestelijk doden. 
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Koninklijke Troon in jou; en om Zijn 
Kroon te eren in het stof,1 verhief Hij je 
uit het stof en triomfeerde in jou die de 
bloem werd van Zijn Kracht; zie je, 
dochter, Mijn Liefde bewerkt wonderen 
voor de doden … 
 toen sprak Ik in Mijn Heiligdom,2 Ik 
brak het open en stapte met glorie Mijn 
domein binnen; Ik was Degene die je 
versterkte, stad, zodat Misleiding en 
Bedrog niet in staat zouden zijn hun 
legers tegen je in te zetten; daar je bent 
opgericht om met een Koning3 te 
wandelen in Zijn zegevierende processie;  
en nu Ik je heb doen herrijzen, moet je 
volledig opgeven alles wat de wereld je 
biedt; kijk nu Ik je heb doen herrijzen, 
noch naar links noch naar rechts maar 
alleen naar de dingen van boven; laat je 
gedachten hemelse gedachten zijn; 
verlang naar Mij en niet naar het stof; in 
je herrijzenis heb Ik je ontdaan van je 
wereldse gewaad en je ziel nu gesierd 
met Mijn indrukwekkende Gewaden;  
 ja, Ik heb je bekleed met Wijsheid … 
en het Beeld van de onzichtbare God is 
nu op jou weerspiegeld om je tot 
goddelijkheid te leiden; Ik heb aan de 
Vader gevraagd je met Mijzelf te bekle-
den, zodat Ik je tot heiliging kan 
brengen; eindelijk vrij! ... en in dit beeld 
zal Ik Mijn volk tot eenheid brengen;  
 wees teder en geduldig tot aan de 
tweede herrijzenis; je hebt de Geest van 
aanneming ontvangen door genade, en 
daarom zijn je lippen in staat uit te 
roepen: "Abba", een genade die 
voldoende is om je naar de hemel te 
leiden;  

 
1 “ … in het stof”, uitdrukking van de Heer die 
betekent “in jou”, daar wij geschapen zijn uit stof. 
2 Het betekent: God sprak in mij. 
3 Hijzelf. 
 

 ga door met enthousiasme en 
vertrouwen, want Ik ben je Heilige 
Metgezel, en ook al word je opgejaagd, 
verdraag het in lijdzaamheid; Ik zal in 
toenemende mate de sluier oplichten die 
je geest bedekt, opdat je met Mij kunt 
worden geopenbaard in de volheid van 
Mijn Glorie;  
 Ik Ben is met je; prijs de Amen en leef 
voor Mij; dit was een kleine herinnering 
om je eraan te herinneren waar Ik je had 
gevonden; 
 

 
30 mei 1994 

 
Jahweh, mijn Goede Vader, 
mijn ziel smacht ernaar in Uw Huis te 
wonen, 
O luister naar mijn smeken! 
U die mij hebt vrijgemaakt om mij 
ruimte te geven 
om Uw Heilige Naam uit te dragen naar 
vele volkeren  
en U met lof te verheerlijken, 
vertel mij, mijn Goede Vader, 
vertel mij, wanneer zal ik schuilen in de 
schaduw van Uw Vleugels? 

 
Heb medelijden met mij, de zondares, 
want ik ben een onveranderlijke stakker, 
maar door Uw reddende macht, 
dat weet ik en geloof ik, kunt U mij 
verheffen. 
Ik beloof dat ik Uw Naam, steeds 
hoopvol, 
meer en meer zal eren, 
en dat mijn lippen over Uw wonderen 
zullen spreken. 

 
O Vader,  
zoals de hemelen en de aarde U 
toejuichen, 
kom, voor mijzelf, 
in Uw Liefdevolle Goedheid, kom, 
in Uw grote Tederheid, kom; 
kom en maak ons één, Jahweh; 
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Jahweh, waarom wacht U zo lang? 
Kom nu en genees onze gebroken harten. 

 
dochter, Ik bemin je; Ik zal jullie allen 
één maken; zie je? en Ik zal jullie 
samenbrengen van heinde en ver en van 
elke weg, en op de gunstigste tijd zal Ik 
roepen; kom dicht bij Mij, Mijn kind,1 en 
luister: vanaf het begin heb Ik je 
gadegeslagen; Ik heb gesproken, maar 
de hartstochten van de wereld worden 
steeds sterker en de schuld van deze 
generatie zal op hen neerkomen als Ik 
kom en de volkeren zal zuiveren; dan 
zullen ze hun hoofd opheffen en zoeken 
naar Mijn Geest die hen tot de volle 
kennis van de waarheid zal leiden; 
 daarom, dochter, moet je bemiddelen 
tussen het Oosten en het Westen om 
elkaar te ontmoeten en hun harten tot 
één hart te verenigen; dit zou gedaan 
moeten worden voordat de Vijand Mijn 
Wet onderdrukt en Mijn Heiligdom 
bevrucht met menselijke leerstellingen 
en voorschriften;  
 maar er is gezegd dat, zoals er onder 
jullie valse profeten waren in de vroegere 
geschiedenis, ook jullie je valse leraren 
zullen hebben, die op slinkse wijze hun 
eigen vernietigende inzichten zullen 
propageren en de goddelijkheid van 
Mijn Zoon, Jezus Christus, zullen 
verloochenen; deze valse leraren 
rationaliseren het Goede Nieuws dat aan 
jullie in al zijn rijkdom is gegeven;  
 Ik verzeker jullie plechtig: pas op voor 
de Bedrieger; de Bedrieger zal een 
andere leer brengen en zal Mijn Woord 
en de Traditie vervormen die aan jullie 
waren doorgegeven; daarom zeg Ik 
jullie, volg de bedrieger niet na; vanwege 
alles wat Ik aan jullie heb geschreven, 
generatie, door de hand, het hart en de 

 
1 Hier klonk Jahweh's stem heel erg als die van een 
tedere vader. 

ziel van Mijn instrument te gebruiken, 
wees niet bang voor deze verleiders; zij 
zijn geen goden en Ik ben in elk trouw 
hart; Ik zal een stortvloed van vuur 
ontketenen over deze aarde om haar 
misdaden te verbranden, maar Ik zal 
Mijn volk redden; 
 

 
 

 
31 mei 1994 

 
Mijn Heer? 
 
Ik Ben;  
 Vassula van Mijn Heilig Hart, verheug 
je en besef hoe Ik van een verdorde 
boom een vruchtbare boom heb 
gemaakt, leven gevend door slechts een 
enkele blik van Mij; verheug je dus, 
dochter; Ik Ben is met je; wees niet bang, 
Mijn kind, luister en schrijf:  
 elke Paastijd moet Ik de beker van 
jullie verdeeldheid drinken daar deze 
beker Mij wordt opgedrongen; maar ook 
jij, dochter, zult eruit drinken; je zult 
met Mij delen wat bitter is, aangereikt 
door menselijke hand; hoe meer tijd er 
verstrijkt voordat zij de data van Pasen 
verenigen, des te strenger zal het oordeel 
zijn dat deze generatie zal ondergaan;  
 Mijn Wederkomst nadert en wee het 
onboetvaardige hart! wee het verdeelde 
hart! wee het onverzoende hart! "tot in 
de hel zullen ze zinken!"2 elk lid van 
Mijn Huis dat Mij vandaag tergt en de 
rampzalige gruwel koestert in zijn hart, 
zal zijn naam zien uitgewist uit het boek 
van het Leven omdat hij God heeft 
gelasterd; velen van jullie, generatie, 
luisteren naar Mijn Woorden, maar 

 
2 Matt. 11: 23. 
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blijven werkeloos in een geest van 
ongeïnteresseerdheid; waarom staan 
jullie jezelf toe te worden verslagen en 
overwonnen door jullie ongeloof?  
 jullie geloofsafval heeft jullie harten 
verhard en de profetie van Jesaja blijft 
van kracht tot op deze dag en gaat in 
vervulling: "gij zult steeds weer 
luisteren, maar niet begrijpen, zien en 
weer zien, maar niet waarnemen; want 
het hart van dit volk is verruwd, hun 
oren zijn hardhorend en ze hebben hun 
ogen gesloten, uit vrees dat ze met hun 
ogen zouden zien, met hun oren zouden 
horen, met hun hart zouden begrijpen, 
zich bekeren en door Mij1 genezen 
worden”; heb berouw! want het 
Koninkrijk der hemelen is nabij;  
 kijk om je heen en zie: een deel van 
Mijn Kerk is verblind door hun 
rationalistische manier van denken, een 
trage geest is over hen gekomen; 
vandaag spreek Ik door de monden van 
Nietigheid om Mijn Oneindige 
Barmhartigheid aan heel de mensheid te 
tonen, maar slechts een handvol kan Mij 
horen en zien; de rest werd niet 
toegestaan de Heilige Geest van 
Waarheid2 te horen of te zien; maar, 
evenals zij die Mijn Geest van Genade 
hebben gehoord, worden ook zij door 
Mij bemind, en daarom weerhoud Ik tot 
vandaag de Hand van Mijn Vader om op 
hen neer te komen;  
 nee, dochter, het was hun niet 
toegestaan de glans van de Waarheid te 
horen of te zien en ze zullen dat nooit, 
niet voordat hun geest wordt vernieuwd 
door een geestelijke revolutie; zolang ze 
hun intellectuele koers volgen, zullen ze 
in de duisternis blijven en vervreemd 

 
1 Jes. 6: 9-10. 
2 Ik vroeg mij af waarom, en alsof de Heer mij ervan 
wilde weerhouden verkeerd te denken, ging Hij snel 
verder en zei wat volgde. 

van Mijn tekenen en wonderen; zolang 
zij hun toevlucht nemen tot hun eigen 
geest, zullen ze doorgaan Mijn Heilige 
Geest van Waarheid te onderwerpen aan 
een kruisverhoor, zonder Hem te 
herkennen, Hij die nu tot hen spreekt; 
met nietsziende ogen en niet luisterende 
oren zullen ze doorgaan hun wetten te 
verkondigen in plaats van Mijn Wet; ze 
zullen proberen seizoenen en woorden te 
veranderen, en vanwege hun 
trouweloosheid zullen ze Mijn Tradities 
vervangen door menselijke parallellen, 
zonder de Waarheid die in Mij is;  
 ze zullen pochen op hun prestatie, 
maar die zal alleen worden toegejuicht 
en geprezen door de verdorven wereld, 
niet door de Mijnen, op wie Ik Mijn zegel 
heb gedrukt; ja,3 de mensen van de 
wereld zullen zich verheugen en deze 
gebeurtenis vieren met het uitwisselen 
van geschenken onder elkaar; maar de 
Mijnen zullen tranen van verdriet 
vergieten en in rouw gekleed gaan en 
weeklagen dat deze ongerechtigheid, 
deze gruwel van de verwoesting, niet 
eeuwig zal duren;  
 Mozes schreef: "zij die de Wet 
onderhouden zullen er leven uit putten"; 
en vandaag zeg Ik jullie: "zij die Mijn 
Tradities bewaren zullen daaruit leven 
putten;" en als jullie belijden dat Ik, 
Jezus, de Heer ben, uit de doden 
opgestaan, dan zullen jullie worden 
gered;  
 als jullie met heel je hart Mijn 
Woorden van de Instelling van de 
Eucharistie en de Consecratie zeggen, 
zullen jullie worden gered! daarom roep 
Ik jullie allen in Mijn Oneindige Liefde 
op om de handen alleen uit te strekken 
naar hemelse dingen; vraag om de 
leiding van Mijn Geest en jullie zullen 

 
3 Apoc. 11: 10. 
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niet in het gevaar verkeren voor de 
verleiding te bezwijken; sta jullie zelf toe 
te worden geleid door Mijn Geest, en 
verleidingen kunnen jullie geest niet 
raken … 
 zoals jullie lazen dat er geschreven 
stond dat Mijn Kerk zou lijden en aan 
vervolging bloot zou staan, onder de wet 
van de Wetteloze, verraden van 
binnenuit, zo zullen jullie hiervan nu 
getuigen zijn en alle visioenen zullen 
bewaarheid worden; 
 
Waarom moet dit alles gebeuren, Heer? 
 
helaas! vele van jullie herders slapen, en 
Mijn lammeren zijn verstrooid en er zijn 
er zo weinigen om hen te verzamelen; 
 
Heer, is het omdat sommige van Uw 
herders Uw waarschuwingen minachten? 
Komt het omdat ze alles als een bedreiging 
zien? 
 
het komt omdat Ik hun naaktheid 
onthul; Mijn Ogen zijn te zuiver om op 
zonde en onverschilligheid te rusten en 
Ik kan de ongerechtigheid niet langer 
meer verdragen; luister naar Mij: hun 
ongeloof ten opzichte van de gaven van 
Mijn Heilige Geest staat Mij in de weg! 
als ze eens wisten wat Ik, God, hun 
aanbied, dan zouden zij degenen zijn 
geweest die om meer wonderen vroegen;  
nu, heb je niet gehoord: "de maat 
waarmee gij meet, zal men ook voor u 
gebruiken, men zal u zelfs meer geven; 
want wie heeft, hem zal meer gegeven 
worden; en wie niet heeft, hem zal nog 
worden ontnomen1 wat hij heeft!" de 
verlokking van de rijkdom2 kwam in 
deze mensen en verstikte Mijn Woord,3 

 
1 Marc. 4: 24-25. 
2 Dit betekent “hoogmoed”. Geestelijke hoogmoed. 
3 Ik begreep dat zij, hoewel ze de Heilige Schrift 

en zodoende brengen ze niets voort; 
daarom zal Mijn Koninkrijk van hen 
worden weggenomen en worden gegeven 
aan een volk dat er de vruchten van kan 
voortbrengen;  
 Ik, Jezus, zegen je, dochter, heb Mijn 
Vrede en liefkoos Mij met je liefde; ic 
 
 

2 juni 1994 
 

Heer, mijn God, 
U die er behagen in schept Uw gaven in 
het geheim te geven, 
ik vraag U dringend aan alle zielen de 
grootste gave te schenken: 
de gave die ons bevlekte beeld omvormt 
tot de helderheid van Uw Goddelijk 
Beeld. 
Verander ons in Uw weerspiegeling, 
zodat wij in Uw Godheid doordringen. 
Laat dit, net als op de Dag van Uw 
Gedaanteverandering, 
voor ons een tweede nieuw feest  
van gedaanteverandering worden, 
opdat ook wij deze woorden 
van de Vader mogen horen: 
"Dit zijn Mijn zonen en dochters, de 
beminden; 
zij genieten Mijn gunst; luister naar 
hen". 
Laat ons dan uitgaan, 
met Uw Geest van Waarheid, 
om te vertellen over Uw machtige daden. 
Laat het de Gedaanteverandering zijn 
van de hele wereld,4 
en in onze gedaanteverandering zullen 
wij leren beminnen, 
en de liefde zal ons tot eeuwig leven 
leiden. 

 

 
bestuderen, niet doordringen tot de betekenis van 
het Woord en het begrijpen in hun eigen menselijk 
licht en niet in het Goddelijke Licht van de Heilige 
Geest. 
4 Toespeling op Apoc. 21. 
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je hebt het goed gezegd, dochter; vraag 
om deze gave in je dagelijkse gebeden en 
Ik zal je haar geven; zie je hoe Mijn 
kleren besmeurd zijn met bloed? zie je 
hoe Mijn kleren rood zijn, doordrenkt 
met Mijn Bloed? veel onreine dingen 
brengen Mij in deze beklagenswaardige 
toestand ... zeer talrijk zijn Mijn kreunen 
en Mijn Hart is verscheurd door dezelfde 
handen die Ik heb gevormd … maar zo 
weinigen luisteren naar Mijn kreunen, 
zo weinigen schenken aandacht aan Mijn 
Tranen van Bloed; Mijn Ogen kwijnen 
weg door het schreien;  
 Ik sta Mijn evenbeelden toe te 
schreien om jullie wroeging en pijn te 
wekken maar wat Ik hoor is een lichte 
zucht waarin Ik dan een korte verlichting 
vind; maar zo heel snel laten jullie je 
hart afleiden door de zorgen van de 
wereld; jullie laten je hart afleiden om 
geen troost te geven aan Mij en een 
trooster te zijn voor de Trooster, Hij die 
jullie van gedaante zou kunnen 
veranderen, die jullie ziel zou kunnen 
doen verrijzen, die jullie ziel zou kunnen 
vergoddelijken …  
 anderen blijven, vanwege hun 
ongeloof, onbewogen bij het zien van de 
tranen die uit Mijn Ogen stromen; 
omdat ze het gevoel voor Mijn wonderen 
verloren hebben, slagen ze er niet in te 
begrijpen en vervolgen ze uitzinnig Mijn 
tekenen; hun zonden hebben hun hart 
geblokkeerd en bijgevolg fladdert hun 
hart achter wereldse dingen aan, nooit 
beseffend hoe hun ziel misleid wordt 
door de Boze; wie zou Mijn diepe 
droefheid kunnen begrijpen? waarom 
geven ze Mijn Vijand een reden zich 
stiekem over hen te verkneukelen? wie 
van jullie zou Mij troost kunnen bieden? 
wie van jullie kan Mij rust geven? elk uur 
dat een dag bevat, elke minuut die 
bestaat, ben Ik jullie nabij en roep tot 

jullie: "keer terug tot Mij, keer terug tot 
Liefde"; oh, maar zo velen van jullie zijn 
hardvochtig geworden …  
 jullie zien Mij doordrenkt van Mijn 
Bloed, en toch geven jullie je ogen rust; 
oh … tot wanneer zullen jullie het klagen 
van jullie God niet horen? … 
 wat jou betreft, bloem, herinner je de 
genegenheid die Ik voor je koester en 
Mijn liefde; geef je aan Mij over; kom en 
troost Mij met je liefde; laat de volkeren 
Mij herontdekken door jou,1 laat Mijn 
liefde zien, Mijn smart en Mijn verdriet 
die Ik om hen heb;  
 levend schrijfblok! Ik, Jezus Christus, 
heb je Mijn Boodschap toevertrouwd, 
twijfel niet … Ik heb je een Schat in 
handen gegeven, Ik heb je heel Mijn 
Hart in handen gegeven, wat zou Ik je 
nog meer hebben kunnen geven? 
verdraag je vijanden met liefde; het is 
door Mijn edelmoedigheid dat Ik je heb 
verheven om deze staat van genade 
binnen te gaan, waarin Ik je bewaar; 
verdraag daarom je vijanden met liefde; 
heb je niet gehoord dat lijden geduld 
voortbrengt? Ik zeg je, dat het je dichter 
bij Mij brengt;  
 Ik heb, door Mijn Heilige Geest, Mijn 
intense Kennis in je hart uitgestort, een 
koninklijk gewaad, om tot Mijn glorie te 
worden gedragen; Ik heb jou aangesteld 
om Mij te verheerlijken; alles wat Ik je 
heb gegeven behaagt Mij en de Vader; 
het behaagt Mij om je tot de verrukking 
van Mijn Ogen te maken, de vreugde van 
Mijn Hart; in jouw eenvoud verheugt 
Zich Mijn Ziel! weiger Mij dus niets; 
onderricht de onwetenden en sta de boze 
niet toe de uren te roven die Ik bij jou2 
wens te zijn; onderricht zal velen ertoe 
leiden de vreugde van Mijn Ziel te 
worden;  

 
1 Als ik van Hem getuig. 
2 In dictaat. 
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 tenslotte zullen Onze Twee Harten de 
Vijand verslaan en die 
gedaanteverandering waarom jij hebt 
gevraagd zal plaatsvinden: Ik zal het 
aanschijn van deze aarde vernieuwen;  
Ik, Jezus, zegen je; ic; 
 
 

3 juni 1994 
 
Mijn Heer? 
 
Ik Ben; kleintje, Ik geef je Mijn Vrede;  
 dochter, veel mensen komen bij je en 
vragen: "is alles goed? wat heeft Jezus 
ons in deze dagen te zeggen?" dochter 
uit Egypte, dit is wat je tot die mensen 
zou moeten zeggen:  
 "Jezus zegt je, generatie, dat je nog 
steeds niet van je ziekte bent genezen, je 
bent zeker nog niet genezen van je 
geloofsafval,1 en er is meer dan een balk 
in je oog;  
 generatie, tot vandaag wordt Liefde 
afgewezen, en toch wacht Ik, in Mijn 
Barmhartigheid, geduldig op de hulde 
die jullie Mij, jullie God, verschuldigd 
zijn; Ik wacht geduldig op jullie allen om 
te komen tot de volle maat van jullie 
zonden, voordat Mijn Gerechtigheid op 
jullie neerkomt; laat Mij het op deze 
manier zeggen: keer tot Mij terug en heb 
van harte berouw, verander deze 
woestijn die jullie geworden zijn in een 
tuin, in een Eden, bemin! bemin elkaar! 
 leef het Evangelie en onderwerp 
elkaar niet aan een kruisverhoor, kijk 
eerst naar je eigen balk in jullie oog, bid 
zonder ophouden, leef heilig; sta jullie 
ogen niet toe te rusten; verzoen je met 
jullie broeders,2 en jullie zullen 
ontsnappen aan de dood; vervolg niet 

 
1 De algemene Geloofsafval over de hele wereld. 
2 Term die betekent met iedereen. 

alles wat heilig is; biecht oprecht en met 
heel je wezen;3 misleid jezelf niet;4 
 de Schepper zegt jullie: veracht alles 
wat onheilig is, kijk naar de hemel en 
wees getuigen van de Allerhoogste; wijd 
jezelf meer aan het gebed en smeek jullie 
Schepper om je Licht en Leidsman te 
zijn;  
 keer tot Mij terug, opdat Ik de zonden 
die jullie dag en nacht begaan, kan 
schoonwassen; jullie ziekte is niet 
ongeneeslijk; ofschoon jullie schuld en 
jullie vele zonden als een bittere plaag 
zijn voor jullie ziel, kan Ik jullie schuld 
genezen, kan Ik jullie vergeven en jullie 
hele lichaam herstellen … ieder die zijn 
leven bemint, verliest het; ieder die zijn 
leven in deze wereld verliest, zal het 
behouden voor het eeuwige leven;  
 velen van jullie lezen Mijn 
Boodschappen, maar slagen er niet in 
het Hart van de Boodschap te begrijpen 
omdat jullie niet goed in Mij geworteld 
zijn; jullie volgen de letter van deze 
Boodschappen maar slagen er niet in tot 
de kern van de Boodschap door te 
dringen! Ik zeg jullie plechtig dat 
vrijheid te vinden is in een 
wedergeboorte door de Geest, alleen 
dan, als de Geest jullie de ogen opent, 
zullen jullie de Grootheid van Mijn 
Naam kennen en de diepten van Mijn 
Verheven Heerlijkheid;  
 natuurlijk weten jullie dat je oogst wat 
je zaait; als je zaait in een akker van 
tweedracht, zul je een oogst binnenhalen 
van twisten en naijver; als je zaait in een 
akker van beschuldigingen, zul je een 
oogst binnenhalen van zelfveroordeling; 
als je zaait in een akker van laster, zul je 

 
3 Bedoeld is ook je lichaam te versterven, door te vas-
ten. 
4 Het betekent dat het niet voldoende is om te 
biechten terwille van de biecht, men moet de zonden 
werkelijk voelen en tijdens de biecht oprecht zijn. 
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daarvan je eigen ondergang oogsten; 
zaai de zaden van liefde in je akker en je 
zult wederliefde oogsten; zaai in een 
akker van vergeving en je zult een oogst 
van barmhartigheid binnenhalen; 
benoem jullie zelf niet tot rechters, Ik 
ben de Enige Rechter … 
 “zoals eerder zeg Ik jullie: Ik kom niet 
om de wereld te veroordelen, daar Ik 
hier ben om de wereld te redden; Ik ben 
nu hier om de wereld te waarschuwen, 
dus jij die zo snel bent in het veroordelen 
en jezelf hebt gekroond tot rechter, Ik 
zeg je: je hebt je Rechter al!"  
 zeg hen die je vragen of alles goed is, 
dochter, dat ze waakzaam moeten 
blijven, altijd moeten bidden om de 
kracht om alles te overleven wat gaat 
gebeuren; dat is voldoende; dochter, blijf 
trouw bij Mij en wees voortdurend in 
gebed; Mijn kind, Ik, Jezus, zal je helpen 
op deze grote reis die je voor Mijn zaak1 
zult ondernemen; 
 Ik, Jezus, zegen jou en Pater Michaël; 
Liefde is jullie nabij; ic; 
 
 

7 juni 1994 
 
(Onze Gezegende Moeder geeft een 
boodschap voor de gebedsgroep van 
Rhodos, Griekenland.) 
 
heb Mijn Vrede;  
 Ik heb al gezegd: Ik zal op donderdag 
op een speciale manier naar hen 
terugkeren, dit is de manier; Ik wil tot 
hen de volgende woorden zeggen: willen 
jullie volmaakt zijn in schoonheid? kom 
samen zoals jullie dat doen en bid samen 
met Mij, Ik zeg ‘samen met Mij’, want 
terwijl jullie bidden, bid ook Ik met 

 
1 Verschillende ontmoetingen in de V.S. en Canada, 
en TV-programma's. 

jullie, Mijn kinderen; oh wat troosten 
jullie gebeden Mij ...  
 wees niet bang voor menselijke 
tegenstand, die moet komen, maar jullie 
hebben je scheidsrechter; dat ben Ik; 
jullie zijn niet onbeschermd; Mijn 
mantel beschermt Jezus' kleine kudde; 
wees trouw aan Jezus en aan Mij, groep 
van Onze Harten; de slechten zullen 
geen macht over jullie hebben, Mijn 
kleintjes; blijf wakker en waakzaam in 
gebed; Wij zegenen jullie allen, dochters 
en zonen van de Allerhoogste; 
 
 

10 juni 1994 
 

(VS - Fairfield County.) 
 
Heer? Ik sta tot Uw dienst. 
 
Ik Ben; hier ben Ik, Ik sta aan je zijde;  
 stel je hoop op Mij en je zult veilig 
zijn; oh dochter, vertel hun, vertel hun 
dat Mijn Hart een afgrond van Liefde en 
Barmhartigheid is; de Geest die Ik jullie 
zend zal jullie herinneren aan de 
Waarheid en dat Ik Ben;  
 luister en schrijf: vrede zij met jullie; 
kindertjes, Ik schep behagen in elk 
zuiver hart; Ik verheug Mij als Ik jullie 
ogen alleen zie zoeken naar hemelse 
dingen; het is Mijn Glorie als jullie tot 
Mij komen en Mij zeggen: "hier ben ik ... 
hier ben ik", en jullie Mij je hart 
aanbieden om het om te vormen tot Mijn 
domein, en er dan over te heersen; het is 
Mijn luister en Mijn glorie als jullie Mijn 
heiligdom2 heilig bewaren, het 
veranderen in een glorierijk domein voor 
Mijn majesteit; het is Mijn heerschappij 
als jullie in je ellende en je armzaligheid 
kunnen uitroepen:  
 

 
2 Onze ziel. 
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"hosanna! hosanna! voor de Koning die 
ons heeft gered, voor de eeuwigheid!" 

 
… dit is Mijn Glorie … door jullie 
opoffering maak Ik tuinen uit woestijnen 
… door jullie liefde laat Ik de doden1 
verrijzen; door jullie dorst naar Mij, 
jullie God, troosten jullie Mij en worden 
jullie een troostende balsem voor Mijn 
gewonde Hart … sla je ogen op, kind, en 
kijk naar Degene die Zich van boven 
neerbuigt om je tot Hem te verheffen; 
kom, Mijn steden en voeg je eenstemmig 
en één van hart bij het gebed dat Ik jullie 
geleerd heb te zeggen: 
 
(Ik bid.) 
 
Ik zegen jullie uit het diepst van Mijn 
Heilig Hart; Ik zegen jullie, en laat de 
Zucht van Mijn Liefde op jullie 
voorhoofd achter; wees één; 
 

   
 
 

11 juni 1994 
 

(South Hadley, Massachusetts.) 
 
Mijn Heer? 
 
Ik Ben; heb Mijn Vrede;  
 luister naar Mijn Stem: dochter, Ik zal 
Mijn Geest in je uitstorten en je zult 
vanavond je mond openen en Mijn 
Woorden zullen er als manna uitstromen 
en een menigte voeden; Ik zal hun mond 
vullen met Mijn geestelijk voedsel en 
eenmaal gevuld zullen ze Mij prijzen en 
Mij verheerlijken; vertel hun dat Degene 
die op een glorierijke troon zit, oproept 
tot vrede, verzoening en liefde;  

 
1 De geestelijk doden. 

 willen jullie Mijn Naam prijzen? sta 
nu dan op en verzoen je met je broeders 
en je zusters; jullie zullen nooit zo dicht 
bij Mijn Hart zijn als op dit moment van 
verzoening … ontwapen de vijand, versla 
de tweedrachtzaaier voor de rest van 
jullie dagen … kom, wat Ik van jullie 
vraag is liefde en Ik zal niet langer 
afkeurend tegenover jullie staan;  
 gezegende,2 elke minuut die je Mij 
geeft behaagt Mij, dus zal Ik, Jezus, je 
beschermen zodat je niet in vervoering 
raakt; …3 ontken nu niet dat je liever zou 
rusten dan Mijn dictaat4 te op te nemen 
… 
 
Het is waar; ik ben erg moe. 
 
slechts één woord: Vassula, Ik verlang je 
voor altijd in Mijn Hart te bewaren, 
bemin Mij dus … 
 
Bent U nu ontdaan, Heer?5 

 
nee; Ik weet hoe belast je bent en Ik ken 
de grenzen van je kracht; alles wat Ik 
van je vraag is liefde; heb Mij in je 
gedachten, in je hart en voor ogen, zodat 
je samen met Mij dit werk volbrengt met 
een zegevierende bekroning; maak Mij 
blij en steun op Mij; Ik heb je 
grootgebracht om Mij te verheerlijken; 
Ik heb je grootgebracht, opdat Ik op 
zekere dag kan zeggen:  
 "kijk! dit is degene die Ik heb 
uitgekozen om Mij te verheerlijken met 
haar liefde; dit is degene die Ik heb 
gehuwd, Mijn bruid en Mijn beminde, en 
op wie Ik Mijn gelaatstrekken heb gelegd 
om van Liefde te getuigen; dit is degene 

 
2 Jezus wendde Zich tot mij om tot mij te spreken. 
3 Plotseling hield Jezus op en vroeg mij zeer ernstig 
het volgende: 
4 Ik was zo moe en Hij wist het. 
5 Hoewel Hij niet ontzet leek. 
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die Mijn Heilige Geest heeft begiftigd 
met Wijsheid, haar zalvend met Mijn 
Kenteken,1 ach! wat ben Ik blij haar te 
hebben grootgebracht, want nu kan Ik 
uitroepen dat niemand van haar 
generatie Mij zoveel heeft bemind als zij; 
Mijn wens is vervuld, Mijn 
onderrichtingen waren niet tevergeefs; 
Ik heb gedaan wat Ik gedaan heb, om 
Mijn Naam te eren";  
 Mijn kind, Ik Ben is altijd met je; je 
bent nooit alleen en Mijn Hart springt 
op van vreugde telkens wanneer je Mijn 
Naam uitspreekt om Mij te 
verheerlijken: maak bekend dat de 
Heilige het bevel voert over alles en dat 
Ik een afgrond van Barmhartigheid ben; 
 Ik bemin je; wees in vrede; ic; 
 
 

13 juni 1994 
 

(Gaithersberg, Maryland.) 
 
(Zeer laat in de avond na de conferentie. Ik 
was erg moe maar ging naar Christus.) 
 
Heer? 
 
Ik Ben; kleintje, heb Mijn Vrede;  
 Ik zeg je, je hebt er geen idee van hoe 
gelukkig je Mij maakt door Mij op dit 
uur te komen zoeken; Ik zeg je dat Mijn 
Hart jubelt, Mijn Vassula;  
 Ik zegen je uit het diepst van Mijn 
Hart; rust nu, Mijn kind; Jezus is Mijn 
Naam en Ik ben je nabij; 

 

   
 

 
14 juni 1994 

 

 
1 Dat is als Hij in het publiek verschijnt in mijn plaa-
ts. 

(Greensville, South Carolina.) 
 
(Jezus stelt mij gerust vóór de 
bijeenkomst.) 
 
steun volledig op Mij; hef je hoofd op en 
kijk naar Mij: vergeet nooit dat Ik altijd 
met je ben; Mijn Tegenwoordigheid zou 
voldoende voor je moeten zijn; Ik Jezus, 
zegen je; ic; 
 
 

15 juni 1994 
 

(South Bend – Notre Dame) 
     
Heer? 
 
Ik Ben;  
 kleintje voel Mijn Tegenwoordigheid; 
Ik ben de Rots van je verlossing; sta Mij 
toe Mijn dynastie uit te breiden, roep en 
Ik zal je antwoorden; 
 
Heer, waarom verschijnt U nu zo dikwijls 
in Mijn plaats? 
 
Ik had gezegd: jou zal Ik Mijn Lied 
aanbieden en om Mijn trouwe Liefde te 
bewijzen wil Ik jouw gemeenschap de 
herinnering meegeven aan Mijn Heilig 
Aanschijn... omdat het Mijn Eigen 
Liefdeshymne is voor jullie allen; en jij 
dochter, Mijn Harp, sta Ik Mijn Licht toe 
jou te bedekken; omdat jij Mij toestaat 
jou in de schaduw te stellen, vindt Mijn 
wonder plaats; dit is Mijn geschenk aan 
jou; het is kostbaar en je hebt het niet 
verdiend, maar het heeft de Vader 
behaagd het je te geven, want daarin is 
Zijn Zegel; 
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je hebt Ons1 toegestaan, dochter, om 
Onze Handen op je te leggen, en ook sta 
je Ons toe in je te wonen; 
  
Vassula, voor niemand heeft de Vader 
dit gedaan;2 niemand anders heeft dit 
geschenk gekend, een geschenk dat aan 
jullie allen wordt gegeven door Zijn 
Liefdeshymne; 
 
kom, Wij3 zijn met je; Onze zegening 
rust op je; 
 

 
 

 
17 juni 1994 

 
O kom Heer,  
kom en verander onze armzaligheid  
in Uw Volmaakt Evenbeeld. 
Wij zijn zo ver van wat U volmaakt 
noemt! 
Hoe zullen wij U in onze huidige 
toestand 
ooit ontmoeten in Uw Koninkrijk? 
Ik mis U heel erg … 

 
heb Mijn Vrede;  
 Ik ben de Wijnstok en jij bent een deel 
van Mij; sta Mij toe je te voeden met 
Mijn levenssap en je zult leven! Ik heb je 
met Wijsheid onderricht om vrucht te 
dragen in heiligheid; blijf in Mij, 
dochter; wees niet langer verbaasd;4  
 onthoud dat alles wat Ik te zeggen 
heb, gezegd zal worden: alle mensen die 
moeten horen zullen horen; Ik geniet 

 
1 De Heilige Drie-eenheid sprak. 
2 Jezus sprak. 
3 De Heilige Drie-eenheid sprak nogmaals. 
4 Mijn verstand “duizelt” nu en dan bij de gedachte 
hoe Zijn Boodschappen zulk een omvang hebben 
aangenomen in een korte periode, en over alles wat 
Hij mij heeft gegeven. 

ervan Mijn plannen met jou te delen; dit 
is niet jouw Werk maar het Mijne; Ik heb 
alleen je wil nodig en je toestemming om 
Mijn Werk te voltooien; ben je nog 
bereid het instrument van Mijn 
verlangens te blijven? 
 
Ja, Heer, U weet dat ik bij U wil blijven. 
 
Ik zegen je, dochter, Ik bemin je; Mijn 
Hart verheugt zich bij het horen van je 
instemming; niet dat Ik twijfelde, maar 
het behaagt Mij deze woorden te horen 
van degene die Ik heb grootgebracht; ic; 
 
 

18 juni 1994 
 

(Stockton, Californië.) 
 
(Vóór de bijeenkomst in de Kathedraal.) 
 
Mijn Heer? 
 
Ik Ben;5  
 steun op Mij; dit is Mijn bijeenkomst; 
Ik ben het die de deuren voor je geopend 
heeft om Mijn Naam te verheerlijken; 
maak je dus geen zorgen over wat je zult 
zeggen; Mijn Geest zal op je rusten;  
 Ik zal met autoriteit door jouw mond 
spreken, ja; jij zult Mijn Echo zijn! en Ik 
zal Mijn schatten uitstorten over deze 
armzalige generatie om hun geest te 
verrijken met Mijn Geest; Ik zal hun 
mond vullen met Mijn Hemels Manna; 
Ikzelf zal hun voorspoed geven en hun 
ziel zal een goddelijke oogst 
voortbrengen, omdat de zaden uit de 
Godheid zullen neerdalen;  
 zal Ik hun niet weer leven schenken 
om zich in Mij te verheugen? zal Ik hun 
niet, als een tedere Vader, Mijn 
reddende hulp verlenen? in hun 

 
5 De Vader antwoordde. 
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armzaligheid zal Ik, Ikzelf, over hen 
waken, want Ik ben trouw … en Ik zal ze 
uit hun ellende oprichten om Mijn Naam 
te prijzen en te verheerlijken; Ik ben een 
God vol medelijden en Mijn Hart kan 
worden ontroerd; kom en leer: 
 - zaai in de ochtend je zaad van liefde; 
 - zaai in de middag je zaad van vrede; 
 - zaai in de avond je zaad van 
verzoening; 
ga dan en haal je oogst binnen en offer 
hem aan Mij, je Vader in de Hemel, en Ik 
zal je zeggen: 
 

"door je welwillendheid, Mijn kind, 
heb jij je loon in de hemel verkregen;" 

 
van boven roep Ik tot jullie allen: "kom! 
kom en sluit vrede met Mij, jullie God, 
en jullie zullen Mijn Zegen ontvangen; 
keer terug tot Mij en jullie zullen voor 
altijd leven";  
 

 
 

 
19 juni 1994 

 
(Vaderdag. San Francisco.) 
 

Jahweh, Schepper en Vader van allen,  
ik bemin U. 
Er is beslist geen Vader zoals U. 

 
Vader, 
ik erken dat ons hart hard is 
en ach, zo ver van Uw Liefhebbend Hart 
… 
We kunnen niet zeggen dat we niet 
gehoord hebben 
van de grootheid van Uw Liefde, 
en toch hebben onze oren niet 
aandachtig geluisterd 
en wij hebben U veronachtzaamd … 
Wij hebben tegen U gerebelleerd … 

 
Vader, 
wij zijn vol ellende en 
wij zijn kampioenen 
wanneer ht op slechtheid aankomt. 
Het fluisteren van ons hart 
is giftig en onze ziel is als de nacht. 
 
O Vader, 
ik erken dat wij Uw Huis hebben 
veranderd 
in het hol van de hagedis en de spin, 
en toch, Uw Rechterhand was niet 
verborgen, 
U had ons verzadigd met goede dingen! 
 
Vader, 
in onze geweldige trots, 
hebben wij Uw Beeltenis verraden, 
wij hebben een dubbele misdaad 
begaan: 
trouweloosheid en verdeeldheid. 
Wij geven geen water aan de dorstigen, 
wij geven geen brood aan de 
hongerigen; 
wrok is ons dagelijks brood 
dat de zuilen van de hemel doet 
schudden … 
We zijn allen verwelkte bladeren 
geworden  
door onze verdeeldheid; kunnen wij 
zeggen: 
"We hebben eenstemmig Uw Naam 
aangeroepen?" 
 
En toch, Vader, 
Uw lippen, vochtig van minzaamheid, 
houden nooit op ons met zegeningen te 
roepen. 
Uw Ogen zijn met medelijden op Uw 
schepselen gericht; 
Uw majesteit bezoekt de aarde 
en plant wijngaard na wijngaard, 
hoe gezegend zijn zij die U bezoekt 
en uitnodigt om met U in Uw hemelse 
hoven te wandelen! 

 
Vader, 
onze fouten overweldigen ons 



Notitieboek  Waar Leven in God 194 
__________________________________________________________ 
 

en onze harten zijn zwaar van zonden, 
en toch, in Uw Barmhartigheid wist U 
alle kwaad uit. 

 
Is er iemand die vandaag aan U denkt? 
Is er iemand die een gedachte aan U 
wijdt? 
Is er iemand die U troost? 

 
dochter? heb Mijn Vrede;  
 - kijk, Ik veroordeel niemand, bloem; 
luister naar Mij: breng Mijn kinderen 
terug; bedaar Mijn verontwaardiging 
over hen! bied Mij dit aan als een 
geschenk op Vaderdag; herinner hen 
eraan, dochter, zoals je vandaag hebt 
gedaan, dat Ik hun eerste Vader ben, 
hun kameraad en beste vriend, de 
Oprechte die naar hen kijkt en hen 
bemint; Ik ben hun Heilige Metgezel; 
vertel Mijn kinderen aan wie ze zich 
zouden moeten binden door 
vertrouwelijke vriendschap en hoe ze 
hun vertrouwen op Mij moeten stellen;  
 - luister naar Mij: wees trouw in je 
gebeden omwille van Mij, je bent 
gebonden door de beloften van trouw 
aan je Vader die je zo edelmoedig hebt 
gedaan; Ik ben Jahweh en je bent aan 
Mij gebonden met banden van liefde; 
ach dochter, les de dorst van je Vader 
naar Zijn kinderen door jezelf loyaal als 
een offer aan te bieden;  
 sta Mij toe je te gebruiken om in hun 
hart te spreken en hun liefde op te 
wekken; Mijn zuchten is geen geheim 
voor jou; het zuchten van je Vader is 
geen geheim voor je, Mijn kind; wees 
beminnelijk in het uitdragen van Mijn 
Boodschap, Ik Ben is altijd met je; wees 
niet bang; hoe meer je vooruitgaat, hoe 
meer je jezelf zou moeten vernederen; 
vat moed, Ik zal jullie allen tenslotte in 
Mijn Liefde vernieuwen;  
 

 
 

 
20 juni 1994 

 
(Vóór de bijeenkomst - Toronto, Canada.) 
 
Heer? 
 
Ik Ben; wees in vrede; Ik, Jezus, bemin 
je, onthoud dit altijd; 
 

Heer; 
leid mijn stappen  

zoals U mij hebt beloofd; 
ik ben bereid te gaan  

en U, Uw Majesteit te dienen. 
Laat mijn mond Uw Woord spreken; 

U bent de vreugde van mijn hart; 
zonder U ben ik niets en als verlamd; 
uit de grond van mijn hart smeek ik U  

nu mij te helpen. 
 
gezegende van Mijn Ziel, wat zou Ik niet 
voor je willen doen …  
 zo zij het, Mijn kleine gezellin, Mijn 
Geest zal op je rusten, niet alleen omdat 
je het hebt gevraagd, maar omdat Mijn 
Naam door jouw mond zal worden 
verheerlijkt; Mijn Onderrichtingen 
zullen een brede weg openen zodat velen 
in staat zullen zijn erop te wandelen;  
 Ik ben je beste Vriend en Ik zal je 
altijd helpen; 
 

   
 
 

21 juni 1994 
 

(Toronto.) 
 

Mijn Heer en mijn Herder, 
vermenigvuldig in Uw Goedheid Uw edele 

wijngaarden, 
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laat daarin meer arbeiders zijn 
om Uw Koninklijke Autoriteit te 

verkondigen, 

dan, zal ieder volk Uw Heerlijkheid zien! 

 
vrede, Mijn kind;  
 als deze hemelen zullen worden 
opgerold als een schriftrol1 en de aarde 
voorbij zal gaan, zullen ze Mijn Glorie 
zien; allen die achterblijven zullen naar 
je Koning staren; jullie ogen zullen Mijn 
Soevereiniteit zien; Ik zal niet ophouden 
naar Mijn kinderen te roepen totdat Ik 
Jeruzalem herstel; 
 

   
 

 
21 juni 1994 

 
(Later) 
 
Heer? 
 
Ik Ben; vrede Mijn kind, Jahweh is met 
je, en Ik zegen je;  
 houd Mij in je hart gesloten - kom 
Mijn kind, je wedloop is niet voorbij en 
ofschoon je Abba je soms op de proef2 
stelt, ben je nooit alleen; wees geduldig 
en Ik zal doorgaan je te onderrichten en 
je Mijn richtlijnen te geven, want Ik ben 
vastbesloten Mijn kinderen te doen 
herleven en uit hun loomheid te halen; 
Ik zal rekening houden met hun 
uitgehongerd zijn en Ik zal barmhartig 
voor hen zijn;  
 de Amen staat vlak voor jullie deuren; 
de Redding is binnen handbereik; kom; 
 

 
 

 
1 Als in mijn visioen. 
2 Door Zijn Tegenwoordigheid niet te voelen. 

 
22 juni 1994 

 
Mijn God? 
 
Ik Ben; vrede zij met je;  
 weet dat wat Ik je als taak gegeven heb 
je normale kracht te boven gaat, maar 
vergeet niet dat Ik je Kracht ben; zonder 
Mij zou je het nooit klaarspelen …  
 kijk! Ik heb Mijn Boodschap verspreid 
onder elk volk; Ik gaf in de hemel een 
bevel en Mijn woord ontvlamde op 
aarde; zeg Mij, op wiens bevel ben jij 
opgegroeid? en wie weerstond de kracht 
van Mijn bevel? Ik heb je doen 
opgroeien om Mijn getuige te zijn en 
door jouw mond de gebroken harten te 
genezen; wek de doden op en wees een 
bedreiging voor Mijn vijand; op jou zal 
Ik met Mijn Vinger Mijn Liefdeshymne 
blijven inprenten; kom;  
 

   
 

 
24 juni 1994 

 
(Congres in Ottawa.) 
 
(Vóór de toespraak voor de jongeren: 
boodschap die aan hen werd voorgelezen.) 
 

O Heer, 
mijn Leven, mijn Vreugde, mijn 
Glimlach, 
mijn Overvloed, mijn Rots, mijn 
Redding, 
 mijn Zoete Kwelling, 
laat Uw pijlen vliegen naar Uw Doel; 
op het pad dat U mij voorgeschreven 
heeft, 
vind ik Uw Tegenwoordigheid 
de beloning van Uw pijlen,  
en, wanneer ik loop, 
vervult U mijn ziel met levend water, 
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dus, wat zou ik nog meer kunnen 
vragen? 

 
laat dan Mijn wonderen en Mijn 
vriendelijkheid zien aan deze 
beklagenswaardige generatie; Ik word 
telkens weer verheerlijkt als je Mijn 
Naam uitspreekt met liefde; Ik bemin je, 
Mijn leerlinge; zeg hun1 Mij toe te staan 
hun persoonlijke Leraar te worden, hun 
welzijn, hun gids, hun raadgever en 
vooral hun Heilige Metgezel; Mijn Wet is 
een Wet van Liefde, Mijn Wet is een Wet 
van Hoop, maar de boze spreekt de 
Waarheid tegen;  
 als je wilt, Mijn kind, kun je door Mijn 
Eigen Lippen worden onderricht! 
schaam je niet je zonden te belijden, het 
is Mijn groot genoegen je te vergeven; Ik 
zal Mijn mildheid tegenover jouw zwakte 
stellen, want Mijn Liefde voor jou is 
Oneindig;  
 Ik zeg je: spoedig, zeer spoedig, zal 
God inderdaad komen om onder jullie te 
leven; Ik zegen ieder van jullie en laat de 
Zucht van Mijn Liefde op jullie 
voorhoofd achter;  
 

 
 
 

26 juni 1994 
 
Mijn Heer? 
 
Ik Ben … waarom ga je achteruit als een 
schaduw? 
 

Het lijkt dat ik  
een voorwerp van spot ben geworden … 
ik weet het als iemand mij uit de weg 
gaat; 
hoeveel meer slechte dingen 

 
1 De jonge mensen. 

zullen ze over mij vertellen? 
Zelfs als antwoord op mijn vriendschap 
klagen ze mij aan, 
ofschoon alles wat ik heb gedaan Uw Wil 
was: 
ik bid voor hen, ik offer voor hen. 
Wilt U mijn onschuld niet verdedigen? 

 
wees niet bang, want Ik ben bij je; laat 
deze dingen gebeuren, want met deze 
opoffering verkrijg Ik zielen die op weg 
zijn naar de verdoemenis; ach, Vassula 
... op zekere dag zal Ik je de enorme 
menigte zielen laten zien die Ik heb 
gered door de wonden die zij, die jou 
belasteren, je hebben toegebracht, en 
door jouw daden van eerherstel … Mijn 
Liefde voor zielen gaat alle begrip te 
boven en Ik zeg je, Mijn dorst naar 
beklagenswaardige zielen is groot! hoe 
kan Ik dan onverschillig blijven, Mijn 
Vassula? hoe? als horden volkeren tot 
geloofsafval vervallen en tot opstand? de 
opstand van vandaag is zelfs groter dan 
de Grote Opstand uit het verleden;2 laat 
een herder zijn kudde in de steek? Ik ben 
jullie Herder en Ik bemin Mijn kleine 
kudde;  
 nu zullen Ik en jij doorgaan samen te 
werken; jouw werk is niet tevergeefs en 
Mijn Hart verheugt zich telkens wanneer 
jouw mond Mijn Naam uitspreekt; elke 
vezel van Mijn Hart bemint je; 
 … kom, steun op Mij en bevredig Mijn 
dorst door Mij zielen te brengen, en Ik 
zal doorgaan je naar alle volkeren te 
zenden om Mijn Liefdeshymne te 
verkondigen; en op jou, Mijn mirre, zal 
Mijn schaduw de werkelijkheid van Mijn 
Tegenwoordigheid bevestigen, want 
Mijn tekenen zullen je vergezellen;  
kom nu; 
 

 
2 Toespeling op Psalm 95. 
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29 juni 1994 

 
(Ottawa.) 
 
U bent mijn Redding. 
 
Ik ben je Redding, kind! en jij, jij bent 
Mijn aangenomen kind! steun dus op 
Mij! 

- in jouw zwakheid erf je Mijn Kracht; 
- in jouw onderdanigheid erf je Mijn 
Wil; 
- in jouw totale wegcijfering word je 
erfgename van Mijn Beeld; 
- in jouw armoede erf je waar de 
wijzen naar uitzien maar nooit 
kunnen erven, jij erft Mijn Wijsheid; 

 ruil je gaven niet in voor wat ook ter 
wereld, bewaak ze zorgvuldig tot Ik je 
kom halen; zoals een bruidegom zijn 
bruid over de drempel tilt, zal ook Ik, op 
dat uur, jou optillen, Mijn beminde, om 
Mijn Heerlijkheid binnen te gaan … 
waak daarom heel goed over alles wat Ik 
je gegeven heb en luister niet naar de 
kwaadwilligen, Mijn kostbare kind …  
 Gevangene-van-Mijn-Liefde, en toch 
vrijer dan ooit, ben je blij op deze manier 
met Mij te zijn? 
 
Ik ben onwaardig - wat kan ik 
antwoorden? U weet, Heer, U weet hoe blij 
ik ben. 
 
kom, wij, ons? 
 
Ja! altijd, wij ons. 
 
 

2 juli 1994 
 

Heer, Metgezel en God van mijn leven, ik 
moet vandaag enkele huiselijke plichten 
vervullen. 
 
Ik weet het, Ik weet hoeveel je te doen 
hebt en hoeveel een huishouding vraagt 
van de vrouw des huizes, en het doet Me 
genoegen; Ik ben blij dat je het werk 
doet; Ik ben altijd bij je, Mijn dochter, en 
Ik zeg je: je werk1 is niet tevergeefs;  
 Mijn doornen zullen de een na de 
ander worden verwijderd, want door jou 
zal Ik leerlingen doen opstaan om Mijn 
Naam te verheerlijken; veel van de 
Mijnen verraden Mij en er is nu al een 
verdeeldheid in Mijn Huis;  
 … alles wat Ik van je vraag is Mij nu en 
dan gedurende de dag je oor te lenen; jij 
bent Mijn wierook, kom; ic; 
 
 

4 juli 1994 
 
Mijn Vassula, in jouw dagen zal je 
getuigenis worden bekrachtigd door 
Mijn Geest; Ik zal voor Mijn Boodschap 
zorgen, zodat Mijn Woorden een thuis 
zullen vinden in ieder van jullie; Ik zeg je 
plechtig: getuig in Mijn Naam en vrees 
niet, Ik ben met je; Ik zal leerlingen doen 
opstaan, ze vormen en ze dan uitzenden 
om te getuigen van Mijn Boodschap;  
 Mijn Boodschap redt; daarom zal 
Satan, wetend hoeveel zielen hem zullen 
ontsnappen, zijn strijd om verdwaalde 
zielen voortzetten en hen gebruiken om 
jouw leven en de manier waarop jij leeft 
verkeerd voor te stellen, door hun 
liegende pen! maar ze zullen worden 
betrapt, kind! hoe meer ze jou vervolgen 
des te meer zal Ik jou en Mijn mensen 
bemoedigen door Mijzelf aan hen te 
tonen in jouw plaats:  

 
1 De Heer bedoelt zowel het huishoudelijke werk als 
Zijn Werk wat ik doe. 
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 jij bent Mijn Echo, de Echo van de 
meest Beminde van de Vader; dit is, 
zoals Ik je heb gezegd, Mijn Vassula, een 
geschenk van de Allerhoogste om je te 
bemoedigen, en tegelijkertijd een zegel 
van Mijn Boodschap;  
 de Vader en Ik zullen voor je zorgen, 
Mijn kind, en Ik zeg tegen deze generatie 
wat Ik eens tegen Mijn leerlingen heb 
gezegd: gelukkig de ogen die zien wat zij 
zien,1 want velen verlangen te zien wat 
zij zien en hebben het niet gezien … denk 
dus na over het privilege van jullie die 
Mij hebben gezien, en verheug je! en jij, 
dochter, sta Mij toe je helemaal uit te 
wissen om Mijn Naam te verheerlijken;  
 Ik heb Mijn Boodschappen onder de 
hoede gesteld van Mijn engelen om ze 
wijd en zijd te verspreiden, want Ik ben 
van plan de wereld te regeren in 
heiligheid en zuiverheid; volhard in je 
zending, en Ik zeg je, Mijn Hart verheugt 
zich als Ik zie hoe jij het met vreugde 
doet! laat je niet beïnvloeden door hen 
die je bekritiseren, steun op Mij; - ach! 
wat zal Ik Mij verheugen als Ik het begin 
zie van een overeenkomst geschreven op 
basis van Mijn Boodschap! gezegend is 
hij die Mij zal dienen en Mijn Woorden 
van vandaag waardeert; Ik zal hem 
bijstaan; zeg2 (…) dat Ik rekening houd 
met alles wat hij doet;  
 “Mijn zoon, neem geen grote 
hoeveelheid andere verplichtingen3 op 
je; ze zullen alleen toenemen en je zult 
lijden door gebrek aan tijd! haast je zo 
snel als je kunt, maar toch zul je nooit 
vooruitkomen; als je Mij vraagt: ‘Heer, 
wat hebt U nodig?’ zal Ik je zeggen: Mijn 

 
1 Zij die hebben gezien hoe Hij Zich manifesteert 
tijdens de bijeenkomsten. 
2 Uit discretie stond de Heer mij toe de naam weg te 
laten. 
3 Verplichtingen die hem afleiden van Waar Leven in 
God. (Ja.) 

Boodschap redt, en de tijd is kort; wat je 
begonnen bent heb Ik gezegend; geef 
aan deze generatie Mijn Brood van 
begrip te eten en het water van wijsheid 
te drinken; Mijn Boodschap voedt en lest 
hun dorst; deze generatie sterft snel bij 
gebrek aan voedsel; de vrucht van jouw 
werken4 zal velen redden;  
 ‘“haast je en nuttig nu Mijn 
Boodschappen; put daaruit de 
rijkdommen van Mijn Heilig Hart en 
breng dan deze rijkdommen aan het 
licht; Ik heb jou gezondheid gegeven om 
de gezondheid van Mijn Kerk te 
herstellen; put uit Mijn Boodschappen 
alle licht dat nodig is om de harten van 
Mijn priesterzielen te onderrichten en de 
harten van de leken; Ik heb je daarin een 
schat van eenheid gegeven, bevorder de 
eenheid in het licht van Mijn Boodschap; 
citeer Mijn Woorden die parallellen 
weergeven; horden volkeren zullen 
worden verlicht door de schoonheid van 
dit werk;  
 ‘“je hebt er goed aan gedaan over Mijn 
Paus te schrijven, maar de Pottenbakker 
heeft uit dezelfde klei ook Mijn Patriarch 
Bartholomeus gevormd; schrijf met 
evenveel trots over je broeder5 als je hebt 
geschreven over Mijn Paus! voltooi dit 
werk op dezelfde wijze; Ik zeg je, gebruik 
Mijn Boodschappen, want daarin zul je 
genoeg kennis verwerven om Mijn 
verlangens te begrijpen; laat het vanaf 
nu je enige verlangen zijn om een rijke 
oogst voort te brengen door Waar Leven 
in God! Ik zegen je en verzeker je dat 
Mijn Moeder en Ik met je verenigd 
zijn’”; ic; 
 
 

10 juli 1994 
 

 
4 Boeken over Waar Leven in God. (Ja!) 
5 Patriarch Bartholomeus. 



Notitieboek  Waar Leven in God 199 
__________________________________________________________ 
 
vrede zij met je; maak gebeden tot je 
dagelijks brood; laat die je mond vullen; 
Ik houd ervan ze te horen; Ik ben de 
Adem van je leven, zeg: 
 

Heer van de Hemelen, 
heilig mijn ziel, Uw woonplaats, 

zodat U, mijn Koning, verheerlijkt zult 
worden; 

kroon mijn ziel met heiligheid, 
zodat ik in Uw Godheid 

erfgename van Uw Koninkrijk en Uw 
Glorie mag worden; 

Ik beloof mijn leven te geven 
voor mijn broeders en zusters, 

en deel te worden van Uw Reddingsplan; 
Schepper, ik ben de Uwe, 

Jezus Christus, ik ben de Uwe, 
Heilige Geest, ik ben de Uwe; 

amen; 
 
jouw woonplaats is in Ons, de 
Allerheiligste Drie-eenheid; ecclesia zal 
herleven; 
 

 
 

dochter, bemin Mij en je zult leven; eet 
Mij en je zult groeien in Mij; drink Mij 
en je zult herleven; als je deze dingen 
doet zul je veranderen in een kopie van 
Mijzelf: je Goddelijke God;  
 leerlinge, Ik bemin je en zegen je; 
Jezus is Mijn Naam: heb Mijn Vrede; 

 
   

 
 

17 juli 1994 
 

(Griekenland - eiland van Simi – Panormiti 
– St. Michaels eiland.)  
 
Heer? 

 
Ik Ben;  
 Ik kan bij je blijven zelfs in je 
armzaligheid; kijk, Mijn dochter, jij bent 
aangesteld voor deze zending om Mijn 
Liefdeshymne te verkondigen en Ik, als 
een harpist, zal zoete liedjes op je spelen, 
de een na de ander, om iedereen aan Mij 
te doen herinneren; vertel aan al Mijn 
kinderen die Mijn Liefdeshymne hebben 
gehoord, dat Ik, Jahweh, hun Schepper, 
hun hoeder ben;  
 als je Mij trouw blijft, zal Ik uit 
Nietigheid een huis in Mijn Naam doen 
opstaan; vrees Mijn Wegen niet en wees 
niet bang Mij te benaderen; Ik ben je 
Vader in de hemel, richt dus je blik 
opwaarts, en laat je Koning en Vader van 
allen een eeuwigdurend heiligdom in jou 
bereiden;  
 Mijn Ogen zijn uitgeput door de 
kwelling en het geweld van de wereld, 
want geen boze kan erfgenaam worden 
van Mijn Koninkrijk; leef volgens Mijn 
Geboden en neem ze niet lichtvaardig; 
als jullie ze navolgen, zullen ze jullie 
staande houden; zelfs als jullie volkomen 
armzalig zijn, kom tot Mij en zeg tegen 
Mij: 
 "kijk, Vader, ziet U alle smetten op 
mijn ziel? Ik was niet trouw aan Uw 
Geboden, en toch weet ik, Vader, dat U 
geheel barmhartig en edelmoedig bent; 
van Uw voorschriften kan ik Wijsheid 
leren; leer mij Uw Wil kennen, Jahweh, 
leer mij Uw inzicht kennen; kom en bind 
mij aan U, Vader en herinner mijn 
armzalige ziel eraan dat ik ook 
erfgenaam ben van Uw Koninkrijk; 
ofschoon mijn bekoringen talloos zijn, 
vertrouw ik op Uw Reddende hulp;"  
 en Ik zal je antwoorden, Mijn kind: 
"gezegende, ach gezegende van Mijn 
Ziel, bij de herinnering aan jouw 
schepping schreide Ik; Ik schreide 
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tranen van vreugde; Ik had je in de 
schoot van je moeder geplaatst met een 
hart, om te leven en Mijn Heerlijkheid te 
delen; wend je nu niet af … Ik heb je 
gebed gehoord, dat gezegd was in 
zuiverheid van hart en Ik zeg je: je bent 
zeer kostbaar in Mijn Ogen, en nu, 
omwille van Mijn Liefde die Ik voor je 
koester, zoek vanaf vandaag: 
 

liefde, vrede en verzoening; 
 
je bent niet alleen; Ik ben altijd met je en 
zegen je zonder ophouden;” 
 

 
 

(Dezelfde dag gaf de Aartsengel Michael 
mij deze boodschap:) 
 
dochter van de Allerhoogste, sta mij toe 
aan de kinderen van God te zeggen dat 
ze zich moeten beijveren voor de Vrede:  
 "wie van jullie verheugt zich over het 
Leven? kom dan dichter bij de Heilige en 
geef Hem nooit op … blijf standvastig 
voor altijd … hoe gezegend zijn zij wier 
God Jahweh is! zij zijn de erfgenamen 
van Zijn Koninkrijk! 
 “Ik zeg jullie, vrienden van de 
Christus, vandaag draagt Christus een 
boetekleed om Zijn verdriet te laten 
zien... omwille van Zijn Liefde, vast deze 
vrijdag op water en brood om Zijn Hart 
te verlichten; biedt Christus deze 
opoffering aan;  
 “Ik heb jullie inderdaad hierheen 
geroepen om de Allerhoogste te eren, en 
ik, de aartsengel, Sint Michaël, ben zeer 
getroffen door jullie bezoek; Mijn 
handen leveren volop slag en mijn arm is 
voortdurend opgeheven om het kwaad 
weg te houden... bid tot mij zoals jullie 
doen en moedig ook anderen aan 

hetzelfde te doen; de Vijand van God 
wordt door dit gebed1 verzwakt;  
 “prijs God en niemand anders; hef 
jullie hoofden op tot God en tot niemand 
anders; bemin God met heel jullie hart 
en ziel; val niet in bekoringen; overweeg 
al het goede dat jullie van de 
Allerhoogste ontvangen en zegen Hem; 
 “en kom nu en bezoek mij opnieuw;2 
ik bemin jullie;” 
 

Sint Michaël, Aartsengel van God; 
 
 

19 juli 1994 
 
(Rhodos.) 
 
Heer? 
 
Ik Ben; 
 sta Mij toe met je te zijn,3 verhef je 
hart en gedraag je naar Mijn Hart; Ik 
ben aanwezig; 
 

Ik voel dat ik in deze wedloop ver op U 
achterblijf 
en U bijna uit het oog verlies. 
Ben ik misschien een obstakel in Uw 
goddelijk plan? 
Ben ik traag? ben ik ontrouw? 
Geef ik eer aan aardse dingen? 

 
ach, je bent zwak, en toch zal Mijn Plan 
in jou worden voltooid vanwege je dorst 
naar Mij; blijf klein, zodat iedereen om 
je heen Mijn Grootheid kan opmerken … 
doe alles wat je kunt en Ik zal de rest 
doen; 
 
Stel mij nu vanuit de Bijbel gerust, 
alstublieft. 
 

 
1 Het korte gebed tot St. Michaël (Paus Leo XIII). 
2 In de Kerk van St. Michaël op het eiland. 
3 Doordat Jezus dicteert. 
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heel goed, open dan de Bijbel,1 ja, wees 
begerig naar het ontvangen van Mijn 
Woord; het is je voeding en het houdt je 
in leven;  
 Vassula, Mijn Hart bloedt als Ik je 
verdrietig zie … voel Mijn pijn … Ik wil 
dat je in Mijn Vrede en Mijn Vreugde 
blijft; erger je niet en raak niet ontsteld 
over dingen die niet blijvend zijn! ga nu 
omwille van Mijn zaak naar de kerk van 
St. George en bid de rozenkrans; Ik wil 
dat jij je hoop stelt op Mij want Ik ben 
rijk aan geluk; en ook edelmoedig in het 
geven ervan; vergaar alles wat goed is 
van Mij en vul je ziel uit Mij die de Bron 
ben van jouw geluk; Ik bezit de enige 
ware Vreugde en het Leven dat blijft en 
wezenlijk is; vertrouw op Mijn 
medelijden en houd op je schuldig te 
voelen; Ik heb je al vergeven; herinner 
je, ofschoon je voortgang hebt gemaakt, 
leer je nog steeds en ben je nog steeds 
Mijn leerlinge; 
 
Maar niet de beste. 
 
nee; maar Ik bemin je; Ik zal je sterken, 
leerlinge, klamp je dus aan Mij vast; Ik, 
Jezus, zal je helpen; ic; 
 

 
22 juli 1994  

 
(Op het eiland Patmos.) 
 
Heer, bevrijd de zwakken en red de 
ellendigen van deze wereld. 
 
vrede zij met je; genade rust op je;  
 dochter, het zuchten van Mijn Hart 
houdt niet op; de nederigen, de 
ellendigen en de onschuldigen hebben 
Mij gehoord, en zij zijn de troosters van 
de Trooster; Trouwe Liefde is onder 

 
1 Ik deed het en las. 

jullie allen, maar niet iedereen ziet Mij; 
Ik leg heel Mijn Hart in deze 
Liefdeshymne,2 Ik leg heel Mijn Hart in 
hymnen van liefde voor jullie allen, goed 
of slecht; Ik ben een bedelaar geworden 
omwille van jullie, en als jullie God 
temidden van jullie strompelt en de 
voorbijgangers Mij niet herkennen, komt 
dat omdat Ik bedekt ben met het bloed 
en het speeksel van deze generatie die in 
ongerechtigheid en zonde leeft …  
 O aarde, zo bezoedeld! je bent 
opgehouden te bestaan … jullie God is 
naar jullie toegekomen maar jullie 
hebben Hem niet herkend; hebben jullie 
het niet gehoord? Ik ben Goddelijk en in 
Mijn Goddelijkheid wil Ik jullie redden 
opdat jullie je ook kunnen voegen bij de 
heiligen; en toch, ondanks Mijn offer, 
willen velen van Mijn kinderen geen 
berouw hebben noch zijn ze bereid hun 
zonden op te geven, deze zonden die hen 
aan alles ketenen behalve aan Mij; - Mijn 
Ziel is vol zuchten; ja, vertel dochter, dat 
Mijn boetekleed met Mijn Bloed 
doordrenkt is;  
 luister naar Mij: vandaag evenals 
gisteren, wordt de Allerheiligste 
bespuwd en gegeseld door alle 
voorbijgangers; Mijn Heilig Kruis, het 
Instrument van jullie verlossing, wordt 
dagelijks door de mensen vertrapt … ach 
… Ik lijd verschrikkelijk … vandaag heb 
Ik Mijn voorraadschuren in de hemel 
geopend om jullie overvloedig te voeden; 
Ik maak een weg om jullie allen naar de 
hemel te leiden;  
 Ik heb gezegd: “ofschoon deze 
generatie zich zo bereidwillig aan de 
voeten van Satan heeft geworpen, kan 
Ik, de Heilige, nooit de herinnering aan 
jullie schepping vergeten en hoe Mijn 
Vader bij de herinnering aan dit moment 

 
2 Waar Leven in God. 
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tranen van vreugde heeft vergoten; 
daarom zal Ik niet passief toezien hoe dit 
kroost van Mijn Vader de gedaante van 
Mijn Vijand aanneemt; de Vijand mag 
aantrekkingskracht hebben maar die is 
dodelijk, terwijl wat Ik te bieden heb 
jullie tot goddelijkheid zal brengen en 
terug in de Armen van jullie Vader;”  
 generatie, je bent in je slaap gevangen 
genomen en gehypnotiseerd door Mijn 
Vijand; omringd door zijn leugens ben je 
gehypnotiseerd en is je geheugen, tot 
vergetelheid vervallen, in duisternis 
gezonken,1 maar Ik, je God, zeg je:  
 zonen! en dochters! jullie zijn de 
nakomelingen van de Allerhoogste! jullie 
stammen af van Zelfbeschikking en 
Verhevenheid, oh kom! jullie behoren 
Ons2 toe! jullie behoren aan de Hemel... 
jullie zijn van Koninklijke Afkomst, dus 
waarom, waarom luisteren jullie naar 
het Beest? jullie zijn gezegend in Ons 
Beeld, niet in dat van het Beest! jullie 
allen zijn bestemd om te wandelen in de 
hoven van het huis van de Machtige, dus 
sta Mij toe jullie te kleden in Mijn 
Verhevenheid; open jullie hart en Ik zal 
jullie redden!  
 sta Mij toe Mijn woning3 binnen te 
gaan, opdat Ik haar kan verfraaien, en 
terwijl Ik dat doe, zal Ik jullie uitwerpen, 
zoals men een net uitwerpt, in deze 
woestijn en in het dal van de dood, om in 
Mijn Naam uit te roepen: "Liefde komt 
terug; de Dag van de Heer is dichtbij, 
dichterbij dan jullie denken! heb 
berouw! heb berouw en wees blij, de 
trompet van de zesde engel zal spoedig 
worden gehoord om de waarschuwingen 
van God te vervullen; haast je en heb 
berouw om het Zegel van het Lam op 

 
1 Plotseling verhief de Heer Zijn Stem en zei het 
volgende. 
2 De Allerheiligste Drie-eenheid. 
3 Ons hart. 

jullie voorhoofd te verkrijgen;” dit is wat 
jullie zullen zeggen; jullie zullen Mijn 
Troon zijn en Ik het voorwerp van jullie 
lofprijzingen, en onder de ogen van Mijn 
Vijand zal Ik jullie een moedig hart 
geven om hem en zijn volgelingen te 
verslaan in deze strijd van het Einde der 
Tijden;  
 dit is alles voor nu, dochter; Ik zegen 
je en iedereen die met je is; Mijn Naam 
is: 
 

de Amen; 
 
 

23 juli 1994 
 

(Patmos.) 
 
Vassula van Mijn Heilig Hart, Ik zegen 
je;   
 behandel Mij als je vriend; laat je 
zending nooit los, die ook het schrijven 
inhoudt; geef Mij tijd om te schrijven, 
geef Mij tijd om Mijn zegeningen, Mijn 
mirre en Mijn zalvende olie over Mijn 
altaar4 uit te gieten, geef Mij tijd om je 
met Mijn geur te bedekken: wierook;  
 om de toorn van Mijn Vader te 
bedaren, spreek Zijn Naam in de 
Bijeenkomsten uit met eer en lof; Ik zal 
roepen5 en jij zou je bewust moeten zijn 
van Mijn roep; heb nu Mijn Vrede en 
houd Mij in je gedachten,6 en bewaar Mij 
in je hart …7 vrienden? Luister naar Mij; 
onthoud dit altijd: de Messias werd 
vervolgd en ook behandeld als een 
bedrieger, Zijn leerlingen ook; kind! je 
bent van Mij en omdat je van de Messias 
komt, zul ook jij lijden zoals Hij leed, 

 
4 Wij kunnen het altaar van God zijn. 
5 Oproep voor een boodschap. 
6 Wat betekent het gebed zonder ophouden. 
7 Hier hield Jezus op; dan naar mij kijkend vroeg Hij: 
“vrienden?” Hij bedoelde: "werken we nog steeds 
samen?" 
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niet dat Ik je niet tevoren had 
gewaarschuwd, dit is slechts een 
herinnering; 
 

 
 
 

29 juli 1994 
 

Mijn Heer,  
zing Uw nieuwe lied1 voor de volkeren, 
zing Uw nieuwe hymne2 voor elk ras. 

Uw lied geneest, 
Uw hymne bewerkt grote wonderen. 

 
vrede zij met je, Mijn kind; Ik zal 
doorgaan te schrijven en zoals de regen 
vers gras voortbrengt op de hellingen 
van de heuvels, zo zal Ik geestelijk 
voedsel voortbrengen voor de 
hongerigen en de armen;  
 en jij, wees Mijn harp, zodat heel de 
schare gelovigen meezingt met Mijn lied; 
dus verheug je Maker! gezegend kind, 
hoezeer amuseert Mij je zwakheid ... 
neem Mijn Hand en wandel met Mij, Ik 
zal je helpen vooruit te gaan en je 
zending te volbrengen door je een 
energieke wijze3 van optreden te geven 
en een grotere bemoediging; Ik zal je 
deze genaden geven opdat jij zonder 
vrees onderricht wat Ik je heb gegeven; 
en, door jou, zal zich in elk volk de geur 
van de Kennis van Mijzelf verspreiden!  
 Ik ben het Begin en het Einde en alles 
is door Mij gemeten; 
 
 

 
1 Lied en hymne zijn: “Waar Leven in God”. 
2 “Waar Leven in God”. 
3 Sedertdien kreeg ik speciale genaden van onze Heer 
en gedurende mijn bijeenkomsten voelde ik Zijn 
Machtige Hand. Zelfs Pater O'Carroll bemerkte het, 
het was zo duidelijk. 

7 augustus 1994 
 

(Rhodos.) 
 
Heer, de lauwheid4 hier is ondraaglijk. - 
Hebt U de gevolgen van mijn dwaasheid 
bemerkt?5… ziet U de dreigementen die ik 

ontvang van de publieke omroep?6 Ziet U 
hoe ze al deze leugens hebben uitgebroed? 
Als ik in de Middeleeuwen zou hebben 
geleefd, zou ik ter dood gestenigd zijn of op 
de brandstapel zijn verbrand! 
 
Ik sta altijd voor je; tenslotte zal Ik 
triomferen; vrees dus niet … Ik heb je 
gevoed, Ik heb je grootgebracht om Mijn 
Naam te verheerlijken; de man van 
vrede zal Mijn Boodschap van Vrede 
begrijpen;  
 Ik heb in Mijn Boodschappen 
passages die goed verborgen zijn en 
moeilijk te begrijpen, maar die zijn voor 
hen over wie de profeet Jesaja heeft 
gesproken: “jullie zullen luisteren en 
weer luisteren, maar niet begrijpen, zien 
en weer zien, maar niet waarnemen ...” 
deze mensen zijn onbewoond;7 zij 
verdraaien ook de Heilige Schrift; 
herinner iedereen8 eraan dat ze geen 
twee meesters kunnen dienen; de 
meester van de wereld en Mij; Ik, die de 
Meester van de Hemelen ben; herinner 
hen eraan dat ze in praktijk moeten 
brengen wat ze van Mij hebben geleerd; 
geef niet de voorkeur aan eigen 
genoegens boven God;  
 Ik ben Heilig en Ik wil dat jullie heilig 
leven; jullie moeten altijd standvastig 
blijven en niet zo nu en dan... de duivel 

 
4 Geestelijke lauwheid. 
5 God te beminnen tot dwaasheid toe en dit bekend te 
maken door te getuigen voor de lokale tv.  
6 Van twee Orthodoxe priesters die tegen mij hebben 
gesproken. 
7 Dit betekent dat hun ziel als een woestijn is. 
8 De gebedsgroepen van Rhodos en Athene. 
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sluipt om jullie heen en heeft gezworen 
jullie allen te misleiden!  
 bidt voor jullie priesters,1 die zo erg 
zwak zijn; ze kijken zonder te zien en 
luisteren zonder te horen, in deze 
toestand zijn ze in de geest verdorven, en 
daarom, beroofd van deze Boodschap; 
wees dan niet verbaasd dat zij de 
meesten van jullie wantrouwen en over 
Mijn Woorden argumenteren; zij zijn 
Mij even dierbaar als jullie en Ik bemin 
hen evenzeer als Ik jullie allen bemin; 
respecteer hen en bid voor hen;  
 Ik ga besluiten met jullie te zeggen: 
onderhoud Mijn Heilige Voorschriften 
en onthoud je van dingen die de wereld 
jullie biedt; geef de Vijand geen kans; 
voed jezelf niet met dingen die niet heilig 
zijn, dit is Mijn tweede waarschuwing; 
de eerste werd uitgesproken door de 
mond van haar die Mijn Liefdeshymne 
opschrijft …  
 wees oprecht en beheers jezelf, zodat 
jullie Mijn gunst blijven genieten; dit 
zijn Mijn voorwaarden om Mij te volgen; 
verplicht Mij niet jullie op zekere dag te 
zeggen: "je was niet oprecht"; nu jullie je 
goed bewust zijn van Mijn voorwaarden, 
als jullie aan Mij onderworpen zijn, volg 
Mij dan; laat nooit het werk, dat Ik aan 
anderen2 heb gedaan, vernietigd 
worden; heb berouw! en streef naar 
getrouwheid;  
 voorwaar Ik zeg jullie: zij die zich als 
heidenen gedragen zullen hun deel 
hebben, want ze gedragen zich niet 
alleen als heidenen maar juichen 
anderen toe die dat ook doen;  
 als Ik, die jullie bemin, jullie niet 
berisp, wie zal het dan doen? als Ik jullie 
al deze onderrichtingen heb gegeven, is 
dat om jullie geheugen op te frissen en 

 
1 Vooral voor die van het eiland Rhodos. 
2 Door de nieuw-bekeerden weer tot zonde te 
verleiden. 

jullie eraan te herinneren dat Ik Ben 
Heilig is; ic; 
 
(Jesaja 63: 3: "Van de mensen van mijn 
volk was niemand met mij". Omdat de 
gebedsgroepen van Griekenland geen 
geestelijk leidsman (priester) hebben, 
omdat niemand hen wil leiden, komt Jezus 
Christus Zelf om hen te leiden. Alle 
priesters keerden zich tegen de twee 
gebedsgroepen en noemden hen ketters.) 
 
 

8 augustus 1994 
 

Kijk, mijn God, vanwege Uw groot 
genoegen  
hebt U mij gekozen om Uw levende 
schrijftafel te worden, 
Uw echo en Uw harp. 
Omdat ik weet, mijn Eli, 
dat Uw gedachten de mijne te boven 
gaan 
en Uw wegen de mijne overstijgen, 
zoals de hemel hoog boven de aarde is, 
kom en onderzoek mij zorgvuldig. 
Kom en controleer mijn hart, 
test mij met Uw Vuur 
en gebruik Uw pijlen vrijelijk op mij. 
Zorg ervoor dat ik niet op weg ben naar 
onheil. 
Leid mijn stap op de weg 
die naar Uw Eeuwig Domein voert, 
want ik verlang ernaar op een dag in 
Uw Hemelse Hoven te wandelen! 

 
hoezeer bemin Ik je geest … het is Mijn 
genoegen door te gaan je te gebruiken 
als Mijn schrijftafel, Mijn echo en Mijn 
harp; hoe zwak je klank ook mag zijn, Ik 
zal de rest doen; Ik beloof je dat Ik Mijn 
Heerlijkheid door jou zal laten zien aan 
alle volkeren; ga opzij en sta Mij toe 
binnen te stappen;  
 Ik zeg je, velen zullen Mij in deze 
Boodschappen herkennen als de 
Allerhoogste; … en Ik zal zelfs heidenen 
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ertoe brengen naar Mij1 te verlangen; 
Mijn Geest zal hen aanraken als een 
zachte bries; Ik zal naar landen gaan die 
nooit Mijn Naam hebben geheiligd; Ik 
zal tot mensen spreken die Mij nooit 
hebben geroepen of Mijn Naam hebben 
aangeroepen; 
 

Heer, open mijn lippen 
en mijn mond zal slechts  
de woorden herhalen die U mij hebt 
gegeven. 

 
ja! Ik zal de hele wereld naar Mij laten 
luisteren; wees onderdanig en Ik zal 
Mijn Wil in jou volbrengen; intussen zal 
Ik doorgaan jou in het geheim2 de 
onderrichtingen van Mijn Wijsheid te 
geven, en zo de geest van de filosofen in 
ontzag achterlatend; Ik zal de 
hoogmoedigen teruggeven wat ze 
verdienen … ja, Ik zal de wijzen 
beschamen en ze allen in zo’n 
verwarring brengen dat ze hun 
linkerhand niet van hun rechterhand 
kunnen onderscheiden; vandaag 
verheugen dezelfden zich in hun leugens 
en in hun toren van Babel; deze 
geleerden hebben deze wereld gekocht 
en alles is van hen …3 
 
Heer! zal ik U eraan durven herinneren dat 
zij, ook, Uw kinderen zijn? 
 
Ik heb nog niet van hen gehoord: "er is 
geen andere god behalve U, Vader!" 
 
(Dit antwoord maakte mijn ziel intens 
bedroefd …) 

 
1 Dit betekent: het grootste Gebod van God te 
onderhouden. 
2 God bedoelt dat, als Hij komt om mij een 
boodschap te geven, er niemand om mij heen is, geen 
publiek. Alles gebeurt in stilte. 
3 Bij het horen van de teleurgestelde en wat bittere 
toon van God voelde ik dat Hij boos zou kunnen 
kijken, en ik durfde Hem in de rede te vallen. 

 
Heer, de Heilige Schrift zegt: "Ik ben 
Jahweh en er is geen ander, Ik vorm het 
licht en Ik schep de duisternis, Ik maak 
welzijn en Ik schep onheil, Ik, Jahweh, doe 
al deze dingen." (Jes. 45: 6-7) 
 

Heer, U bent Meester  
over de hemelen en over alles! 
U bent de Heilige 
en U kunt natuurlijk schijnen in de 
duisternis 
om licht te brengen en U staat bekend 
om Uw Oneindige Barmhartigheid, 
waarom, ikzelf heb Uw geweldige 
Tederheid ervaren. 
U kunt natuurlijk uit onheil welzijn 
maken? 

 
… Mijn doel zal worden bereikt, Ik zal 
doen wat Mij behaagt …4  
 
Wat zou ik U nog meer kunnen zeggen of 
doen om U te overtuigen, mijn Beminde? 
 
ofschoon je moe bent van zoveel reizen 
zal Ik een deel van je verzoek inwilligen, 
als je doorgaat voor Mij te reizen en alle 
Kennis verkondigt die Ik je heb gegeven; 
 
Ik zal voor U reizen, Heer. Ik ben 
onwaardig, maar hoe kan ik het zeggen? 
Hoe kan ik ook het andere deel van U 
verkrijgen? 
 
… daarvoor ben je te broos … 
 
Niet als U in mij bent en aanwezig. Niet als 
de Heilige Michael aan mijn zijde is en onze 
Gezegende Moeder mijn hoofd bedekt met 
haar mantel! 
 
dan vertrouw je werkelijk op Mij …5 rest 
van Mijn Zoon; je kleren zullen 

 
4 Jesaja 46: 10. 
5 Ik bemerkte een verbaasde toon bij Jahweh, mijn 
Heer. 



Notitieboek  Waar Leven in God 206 
__________________________________________________________ 
 
doordrenkt worden met je bloed … dit 
zal redding en bekering brengen voor 
velen; Ik zal, binnen niet al te lange tijd, 
Mijn Geest over hen uitstorten als nooit 
tevoren, en van hun liegende tong zal Ik 
een oprechte tong maken die zal 
uitroepen: 
 
"Ik behoor tot de Allerhoogste en Vader 

van allen"; 
 
weer zal iemand1 zich naar de Naam van 
Mijn Zoon “Christen” noemen, en op zijn 
voorhoofd zal de Nieuwe Naam van Mijn 
Zoon geschreven staan; oh, Vassula, pak 
de sikkel en maai! haast je, en wees 
bekoord door de heerlijkheid van Mijn 
Werk en maai! maai krachtig, met Mij, 
en raak nooit in de ban van de wereld;  
 Mijn Stem is zoet, Mijn Beeld 
volmaakt; kom, kom in de Armen van je 
Vader; stof en as, maar de Mijne, met 
een ziel en een hart;  
 kom Paraskevi,2 Ik zal je zicht 
beschermen; 
 

 
 

 
10 augustus 1994 

 
Ik geef je Mijn Vrede;  

 
1 Bij wijze van spreken. Het betekent niet per se 
slechts één. 
2 Paraskeví is mijn tweede naam. Paraskeví betekent 
in het Grieks Vrijdag. Deze naam, die een 
gebruikelijke naam is in Griekenland, was er door 
mijn moeder aan toegevoegd ter ere van de heilige 
Paraskeví, die de heilige is voor het genezen van 
ogen. Toen ik geboren was, waren mijn oogleden aan 
elkaar geplakt. Mijn moeder was er niet zeker van of 
ik wel ogen had. Zij bad tot de heilige Paraskeví en 
beloofde mij haar naam te geven. Na drie dagen 
gingen mijn ogen open. 

 Ik ben de Heer en bereidwillig voorzie 
Ik je van voedsel uit de hemel; schrijf, 
Mijn duif, schrijf deze woorden uit de 
Heilige Schrift, 
 

"Als jullie met Mij verbonden blijven 
 en mijn woorden in jullie blijven,  
 vraag dan wat je wilt,  
 en het valt je ten deel!" 3 

 
luister en schrijf: in barmhartigheid heb 
Ik medelijden met je gehad, en daarom 
ben Ik hier om de onwetenden te onder-
richten en Mijn Wet te geven aan de 
wettelozen; Ik zal doorgaan deze 
generatie te voeden met de erfenis van 
Mijn Vader in de Hemel; het Brood dat 
jullie geneest komt van boven; het Brood 
van onderrichting daalt neer uit de 
hemel, uit de voorraadkamers van Mijn 
Vader; laat niemand zeggen: "ik heb 
niets te eten"; hier ben Ik en Ik bied het 
jullie aan, opdat jullie er niet toe worden 
verleid te eten wat walgelijk is en 
dodelijk, dat wat geworteld is in de 
wereld; Mijn Geest biedt jullie Leven en 
vrede; Ik schrijf deze enkele woorden tot 
jullie door Mijn bloem, 
 
Heer, sommige Grieks-Orthodoxe 
geestelijken geloven niet dat U het bent die 
spreekt omdat U het woord 'bloem' 
gebruikt om mij te roepen. 
 
Ik weet het, maar hebben zij niet 
gelezen: "… de bloem van hun kroost was 
omgekomen …”4  
 tegen hen zeg Ik: “open jullie hart en 
jullie zullen Licht ontvangen en jullie 
zullen geloven;” nu zijn ze als een 
beklagenswaardige groep die wandelt in 
schaduw en halfduister; in Mijn 
Barmhartigheid zie Ik veel van hun 

 
3 Joh. 15: 7. 
4 Wijsheid 18: 12. 
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misdaden door de vingers, om ze tijd te 
geven voor berouw!  
 kom, Mijn vriendin, Ik ben niet 
vergeten wat je Mij die dag hebt 
aangeboden; de dagen komen dichter bij 
het ogenblik waarop Ik een goed gebruik 
kan maken van jouw aanbod;1 tot dan zal 
Ik je voorbereiden; Mijn verschijningen 
aan jou zullen doorgaan zodat Ik je 
bemoedig; ach, Mijn kind, wat zal Ik niet 
voor je doen?  
 - in de Tederheid van Zijn Liefde, 
heeft Mijn Vader je pad bekleed met 
saffieren; een Koning, en toch zo 
moederlijk, een Rechter, en toch zo teder 
en liefdevol, de Alfa en de Omega, en 
toch zo deemoedig; kom, Ik en jij, wij? 
ons? 
 
Ja! 
 
spreek in Mijn Naam, dat doet Mij 
plezier en eert Mij; 
 
Heer, ik bemin U en ik geniet elke minuut 
van Uw Tegenwoordigheid. 
 
Ik ook; het is Mij een vreugde op deze 
manier met je te spreken; 
 
Dit is blijvend, mijn Heer. Altijd en overal 
waar ik ook ben; dit geschenk is altijd bij 
mij, nietwaar? 
 
ja! dit is wat de Vader en Ik je hebben 
geschonken; ach Vassula, op zekere dag 
zul je samen met Mij verschijnen in de 
Hoven van Mijn Vader; Ik zal Mijn 
bloem evenwel nog niet plukken, niet 
voordat Mijn Plan met jou is voltooid; ga 
tot dan door Mijn Bloed te drinken en 
Mijn Lichaam te eten;  
 de Heilige is met je;  
 

 
1 Lees de boodschap van 8 augustus 1994. 

 
18 augustus 1994 

 
(Onze Gezegende Moeder:) 
 
dochter, Mijn Hart verheugt zich telkens 
wanneer jij je verenigt met de gebeden 
van de heiligen … Mijn dierbaar kind, je 
strijdt2 dezelfde strijd als alle heiligen in 
de hemel; ook Ik ben aanwezig, laat dus 
je gehoorzaamheid aan God geen 
grenzen kennen;  
 kijk, aanvaard alles wat God je geeft; 
het is door Zijn Hand, voor Zijn Eigen 
edelmoedige doel, dat Hij jou de 
mogelijkheid, de vrijheid en de kracht 
geeft om te handelen voor de opleving 
van de Kerk; als je als een onbeslagen 
spiegel blijft, zul je Gods Beeld 
weerspiegelen en zullen Zijn Werken 
doorgaan op je te schitteren, zodat elk 
volk het Woord des Levens zal lezen en 
Christus met een open hart zal 
verwelkomen;  
 er moet nog zoveel genezing 
plaatsvinden, maar wees vol vertrouwen 
in de Heer, want Hijzelf is je Heilige 
Metgezel; omdat je bent opgewekt om 
met Christus, Mijn Zoon, te zijn, moet je 
een waar leven in God leven; laat al je 
gedachten hemelse dingen betreffen; 
leer anderen aan God te denken, over 
God te spreken en naar God te 
verlangen,3 dan zullen ze beseffen dat 
God Leven is, Vreugde en Hemelse 
Vrede; kijk, de dagen komen waarop 
deze speciale genade, die de Heer de 
wereld aanbood, tot een einde zal 
komen;  
 Vassula, leer en zeg deze woorden uit 
de Heilige Schrift aan hen die zeggen: 

 
2 Geestelijke strijd, door gebed, liefde en 
gehoorzaamheid tegenover God. 
3 Dit is: het grootste Gebod van God navolgen en 

leven. 
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"wij zijn door geen enkele kerkelijke wet 
verplicht om te luisteren naar enige 
profetie" …1 zeg hun: de Heilige Schrift 
liegt nooit, ze zegt: "zorg ervoor dat je 
nooit weigert te luisteren als Hij spreekt; 
als de mensen op aarde weigerden te 
luisteren naar een waarschuwing, niet 
konden ontsnappen aan hun straf, hoe 
kunnen wij dan ontsnappen als wij ons 
afwenden van een stem die ons 
waarschuwt vanuit de Hemel? in die tijd 
deed Zijn Stem de aarde beven, maar nu 
heeft Hij ons deze belofte gegeven: Ik ga 
de aarde nogmaals doen beven en niet 
alleen de aarde, maar ook2 de hemel;"  
de vergelding uit de hemel die 
gereserveerd is voor deze goddeloze 
generatie, is nabij; Ik zal doorgaan bij 
jullie allen te zijn en jullie aanmoedigen 
te bidden, te vasten en een waar leven in 
God te leven; Ik zal doorgaan, als jullie 
het Mij toestaan, jullie dichter bij God te 
brengen;  
 Ik, 'i Panayïa'3 zegen ieder van jullie 
en zeg jullie, Ik heb Mijn mantel over 
jullie gelegd om jullie, Mijn kleintjes, te 
beschermen tegen de Boze, die als een 
leeuw, voortdurend om jullie heen 
sluipt; 
 
 

19 augustus 1994 
 

Mijn hart is bereid, Heer, 
om te dienen en onder Uw Bevel te 
staan. 
In de hoven van het huis van Uw 
Majesteit 
hebt U mij toegestaan te helpen bij Uw 
onderrichtingen. 

 
1 Onze Heilige Moeder bedoelt de in onze tijd 
gegeven profetieën. 
2 Heb. 12: 25-26. 
3 Heilige Moeder in het Grieks. Letterlijke vertaling 
is: De Allerheiligste. 

Ofschoon onze knieën zwak zijn door 
gebrek aan voedsel,4 
hebt U, mijn God, in Uw Oneindige 
Barmhartigheid 
medelijden met ons gehad; 
U bent ons te hulp gekomen: 
"Ik heb voor jullie, generatie, rijkdom en 
welvaart gereserveerd; 
in tijd van hongersnood kom Ik." 
Dit is het wat U geprobeerd hebt 
ons te zeggen gedurende al deze tijd. 
Ik dank U, met heel mijn hart dank ik U. 
 

Ik geef je Mijn Vrede;  
 in Mijn Hart liggen veel schatten en Ik 
heb nu deze onuitputtelijke rijkdommen 
aan je laten zien; Ik bemin je, twijfel 
nooit aan Mijn Liefde; Ik heb eens 
gezegd dat deze Schat voor jullie tijden 
zou worden gereserveerd, deze tijden 
waarin de mensheid op z'n dieptepunt is 
en in een zo betreurenswaardige 
toestand, dat het Beest wordt toegestaan 
jullie allen te bekoren; daarom vraag Ik 
jullie meer te bidden, te vasten en Mijn 
voorschriften te volgen;  
 open jullie hart voor Mij en sterf aan 
jezelf; en jij, dochter, blijf in Mij; 
aanvaard je beschuldigers en Ik zal je 
ziel naar Mij opheffen; oordeel nooit, 
ween nooit om materiële dingen die niet 
blijvend zijn, wees goed en heilig; Ik zal 
je leren volmaakt te zijn, als je Mij dat 
toestaat, Mijn Vassula; ga door met het 
bekendmaken en het verkondigen van de 
rijkdommen van Mijn Hart aan hen tot 
wie Ik je zend en wees niet bang voor je 
aanklagers, laat die aan Mij over, Mijn 
kind; zie je hoeveel meer je nog vooruit 
moet gaan? door de manier waarop je 
leeft, zul je in staat zijn ook anderen aan 
te trekken om Mij te kennen; 
 

 
4 Geestelijk ondervoed. 
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(Toen sprak Hij over de gebedsgroep van 
Rhodos). 
 
Ik wil dat ieder van hen er steeds aan 
denkt dat Ik hen door genade heb 
opgewekt; niemand van hen heeft een 
van Mijn Genaden verdiend, daarom wil 
Ik dat ze in de Heilige Schrift de parabel 
over de tollenaar en de Farizeeër lezen, 
opdat hun ijver niet ontaardt in 
schijnheiligheid; leer dat niemand goed 
is behalve God;  
 niemand van jullie is al volmaakt; 
jullie moeten nog heel veel leren: jullie 
moeten het geduld van de Vader leren, 
de liefde en de zachtmoedigheid die Ik 
jullie allen laat zien, de absolute 
heiligheid en tederheid van Mijn Heilige 
Geest;  
 dit is voorlopig alles, dochter; zegen 
Mij en bemin Mij; Ik, Jezus, zegen je, 
leerlinge van Mij; 
 

   
 
 

23 augustus 1994 
 
Mijn Heer? 
 
Ik Ben; kleintje, heb Mijn Vrede;  
 Ik ben bij je gekomen om een beetje 
troost te vinden in jouw hart; Ik heb in 
Mijn Hart een wonde die ondraaglijk is 
… vandaag ontwijden de volgelingen van 
het Beest Mij in het Sacrament van Mijn 
Liefde; Liefde is verraden, bespuwd en 
vertrapt; Ik ben nu in hun gemene 
handen; weet je wat dat betekent? Mijn 
Eeuwig Offer is in hun handen; ze 
stenigen Mij en zweren onder elkaar Mij 
uit de weg te ruimen uit Mijn 
Tabernakel;  
 kijk! de dag is nabij waarop ze officieel 
zullen verklaren dat Ik in Mijn 

Tabernakel moet worden afgeschaft, en 
ze zullen in Mijn plaats een lege cimbaal 
neerzetten; … en de profetie van Daniël 
zal in vervulling gaan;  
 dochter, verflauw nooit in je geloof en 
je trouw, slaap nooit, twijfel nooit; geef 
Mij rust, Mijn beminde, geef Mij rust … 
ic 
 

Generatie! 
 je kunt niet zeggen, nee, 
je kunt nooit, als Zijn Dag komt, 
tegen je Verlosser zeggen: 
"ik lig helemaal alleen op mijn eigen 
grond, 
zonder iemand die mij opricht," 
generatie, als je door vuur zult worden 
getroffen, 
zult branden en verschroeien, 
en jullie tuinen zullen verdorren 
samen met jullie wijngaarden, 
zeg dan niet tot je Verlosser: 
"breng mij iets te eten en te drinken", 
want nu zullen jullie berouw moeten 
hebben 
en ophouden het slechte te bevorderen. 
En wat de goddelozen betreft 
die het Eeuwig Offer van Onze Heer 
ontwijden 
en de Dood tot vriend hebben,  
het Vuur zal, heftiger dan ooit, over jullie 
woeden, 
tenzij de Heer jullie kreet van berouw 
hoort. 

 
 

3 oktober 1994 
 
Vassula-van-Mijn-Passie, leef voor Mij; 
dit zou nu werkelijk het doel van je leven 
moeten zijn; Ik zal je vijanden, die ook 
Mijn vijanden zijn, tot as op de grond 
maken; O stof!1 niettemin met een ziel, 
waarom doen jullie Mij zoveel verdriet? 
zou het kunnen zijn dat jullie je erfenis 

 
1 Jezus riep hartverscheurend tot de wereld. 
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niet meer willen? ach … Vassula, wat heb 
Ik een verdriet om deze generatie; Ik 
strek Mijn Hand naar hen uit in hun 
wildernis, Ik kom naar hun verdorde ziel 
om haar te doen herleven, maar ze 
schijnen Mijn reddende Hand nooit te 
zien …  
 kom, teer meisje, en profeteer in Mijn 
Naam en vertel aan Mijn volk van Mijn 
nieuwe verbond, dat de dagen nu gaan 
komen waarop Onze Twee Harten weer 
zullen worden doorboord; Mijn vijanden 
zullen Mijn Heiligdom, Mijn Altaar en 
Mijn Tabernakel bestormen om hun 
rampzalige gruwel op te richten; er gaat 
een tijd van grote nood komen, zonder 
weerga sedert het ontstaan van volkeren; 
door geweld en door verraad zullen ze 
Mijn Huis binnendringen;  
 de Rebellie is al aan het werk, maar in 
het geheim, en degene die haar 
tegenhoudt moet eerst worden 
verwijderd voordat de Rebel openlijk 
Mijn Heiligdom ontheiligt;  
 Oh hoe velen van jullie zullen vallen 
door zijn vleierijen! maar de Mijnen 
zullen niet wijken, in plaats daarvan 
zullen ze hun leven geven voor Mijn 
zaak; Ik zeg jullie met tranen in Mijn 
Ogen: Mijn volk, jullie zullen "door deze 
indringer door vuur worden beproefd"… 
zijn belegeringswerk breidt zich al uit in 
de wereld;1 de leeuw heeft zijn hol 
verlaten … 
 luister deze keer en begrijp: de 
indringer is een geleerde, deze geleerden 
die het Beest volgen en die Mijn 
Godheid, Mijn Verrijzenis en Mijn 
Tradities ontkennen; deze zijn het 
waarover de Heilige Schrift zegt: 

 
1 Constante propaganda in diverse kranten, die 
zeggen dat de Paus erg ziek is, hem voor zijn tijd 
levend begravend. Dit is een boosaardige manier en 
hersenspoeling om de weg voor te bereiden voor de 
vijand om binnen te komen. 

"opgeblazen van trots heb je gezegd: ik 
ben een god; ik zit op de Troon van God, 
omringd door de zeeën; ofschoon je 
maar een mens bent en geen god, 
verbeeld jij je de gelijke van God te zijn 
…”2 
 vandaag, Mijn dochter, heb Ik een 
onverdeeld hart gevonden, een hart 
waarop Ik deze geheimen kan schrijven 
die verzegeld waren, omdat ze nu zeker 
in vervulling zullen gaan; dus sta Mijn 
Hand toe de volgende woorden in je hart 
te prenten, dochter:  
 als hij, die de macht van het heilige 
volk verplettert, plaats zal nemen op 
Mijn Troon, samen met die handelaren 
in Mijn Tradities, zal zijn aanwezigheid 
als een God worden verheven in het 
centrum van Mijn Heiligdom; Ik had 
jullie gewaarschuwd, Ik waarschuw jullie 
nog steeds, maar velen van jullie 
luisteren zonder te begrijpen … vandaag 
bouwen jullie, maar Ik zeg jullie, jullie 
zullen niet in staat zijn je werk te 
voltooien … open jullie ogen, jullie allen, 
en kijk naar de samenzwering in Mijn 
Huis … samenzwering en verraders gaan 
samen: iemand die Mijn tafel deelt 
rebelleert tegen Mij en tegen alle 
machten van Mijn Koninkrijk;  
 Ik vertel jullie dit nu opdat, wanneer 
de tijd komt, jullie Mijn woorden ten 
volle zullen begrijpen en zullen geloven 
dat Ik, God, altijd al de Auteur ben 
geweest van deze oproepen;  
 Ik zal jullie nu iets zeggen dat geheim 
voor jullie was; Ik zal nieuwe dingen aan 
jullie openbaren, dingen die voor jullie 
verborgen en onbekend zijn: velen van 
jullie zullen hun geloof verliezen en deze 
handelaar eren, want hij zal vleierij 
gebruiken, en hij, samen met de mensen 
van een vreemde god, de geleerden van 

 
2 Ezech. 28: 2. 
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jullie dagen, degenen die Mijn Godheid, 
Mijn Verrijzenis en Mijn Tradities 
verwerpen, zij zullen Mijn Offer 
vertrappen; omdat het hart van de mens 
zwak is, zullen velen hem aanvaarden, 
want hij zal hen grote eer bewijzen zodra 
hun hart hem erkent;  
 Mijn Kerk zal alle lijden en verraad 
moeten ondergaan die Ikzelf heb 
ondergaan, maar de Schrift zal nogmaals 
in vervulling moeten gaan, waar ze zegt: 
"Ik zal de herder doden en de schapen 
zullen worden verstrooid;"1 gehoorzaam 
echter aan deze herder wat er ook 
gebeurt, blijf trouw aan hem en aan 
niemand anders; jullie herder zal 
worden gedood … 
 en het weeklagen van Mijn volk zal de 
hemelen doordringen; als Mijn stad 
niets anders meer zal zijn dan een hoop 
puin, zal de aarde gespleten worden, 
scheuren en schudden;  
 terwijl dit alles voor jullie ogen 
gebeurt, zal er een vonk opspringen uit 
het Oosten; een trouwe hand zal zich 
uitstrekken vanuit het Oosten om Mijn 
Naam, Mijn Eer en Mijn Offer te 
verdedigen; terwijl er godslasteringen 
uit de muil van het Beest zullen stromen, 
zal er een hart uit het Oosten worden 
geofferd om deze Broeder te redden die 
de prooi zal zijn van de Boze; en terwijl 
er verdragen zullen worden geschonden, 
profeten afgewezen en gedood, zal er een 
nobele stem uit het Oosten worden 
gehoord: “O Onweerstaanbare, maak 
ons Uw Naam waardig; moge U ons 
verlenen één te zijn in Uw Naam …”  
 Satan is onderweg naar Mijn Troon; 
roep nu jullie gemeenschappen bijeen en 
zeg hun dat wanneer de tijd komt Ik, 
Jezus, jullie wonden zal verzorgen;  

 
1 Zach. 13: 7. 

 onze Twee Harten zullen jullie enige 
toevlucht zijn in jullie dagen van 
rampspoed; door Mij zo teder beminden, 
luister en begrijp: Ik wil dat jullie 
moedig zijn; wees niet bang in de dagen 
van deze grote beproeving, ga door Mijn 
Woord en Mijn Tradities te verdedigen 
en aanvaard geen grillige menselijke 
leerstellingen die Mijn Vijand, met zijn 
pen, zal toevoegen en ondertekenen; zijn 
handtekening zal in bloed zijn, bloed van 
kindertjes die ze gebruikt hebben voor 
hun moorddadige inwijdingen, deze 
inwijdingen voor zijn bekroning!2 … 
 en wanneer jullie, Mijn vrienden, 
allen op de Dageraad zullen wachten, 
terwijl verdragen zullen worden 
geschonden en de Rebellie haar 
hoogtepunt zal bereiken, sla dan jullie 
ogen op en kijk naar het Oosten, kijk uit 
naar de Dageraad; kijk uit naar het Licht 
dat uit het Oosten zal opkomen; kijk uit 
naar de voltooiing van Mijn Plan; terwijl 
de dorstige mens met zijn uitgedroogde 
keel naar water zal zoeken, zal Ik, in al 
Mijn Glorie en Heerschappij, als een 
Rivier over jullie neerdalen met Mijn 
Nieuwe Naam; 
 

   
 
 

5 oktober 1994 
 
Mijn Vassula, volg Mijn voorschriften 
op; Mijn voorschriften zijn: Mijn 
rijkdommen onthullen aan heel de 
mensheid en Mijn Geest toestaan je 

 
2 "Zijn handtekening zal met bloed worden gezet": 
omdat zoveel landen de wet op de abortus hebben 
gelegaliseerd, is het voor Satan gemakkelijker om 
macht te verkrijgen. Abortus is een verborgen vorm 
van moord en geeft bijgevolg Satan een cultus, omdat 
het een menselijk offer is. Om macht te geven en de 
vijand te helpen, vroeg Satan om deze verborgen 
vorm van menselijk offer. 
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enige Gids te zijn; verlies de moed niet, 
Mijn Liefde zal je ondersteunen; luister 
en schrijf:  
 het is Mijn vurig verlangen dat het 
Westen en het Oosten elkaar ontmoeten; 
Ik heb deze twee zuilen1 van Mijn Kerk 
nodig om samen te komen en Mijn Kerk 
te versterken; Mijn Kerk kan niet 
standhouden met slechts één zuil; Ik heb 
ze gemachtigd Mijn Kerk te beschermen; 
maar nauwelijks was Ik naar de Vader 
teruggekeerd, of jullie waren verdeeld, 
en Mijn Lichaam werd verscheurd door 
de hand van de schepselen die Mijn 
Vader had geschapen; sindsdien werd Ik 
geschokt door de aanblik van 
verschrikkelijke dingen;  
 vandaag raakt Mij ten diepste elke 
fijngevoeligheid van de kant van Mijn 
schepselen om Mijn wankelend Huis te 
herstellen; over elke stap in de richting 
van de eenheid, verheugt zich heel de 
hemel; elk gebed dat gebeden wordt voor 
het herstel van Mijn Lichaam, 
vermindert de toorn van Mijn Vader; bij 
elke bijeenkomst in Mijn Naam voor de 
eenheid wordt Mijn Zegen uitgestort 
over hen die deze bijeenkomst bijwonen;  
Mijn Ogen waken over hen die Mij 
beminnen en die, ondanks hun 
onvolmaaktheid, Mijn brandende 
verlangens ten uitvoer brengen; kom 
dan samen, en dek samen de Tafel om 
Mij te eren; jullie kennen de smaak van 
Mijn Beker en Mijn Brood; jullie beiden 
hebben Mijn Maaltijd geproefd; de derde 
tong echter kent Mij nog niet ten volle, 
maar jullie, jullie hebben Mijn Traditie 
bewaard, jullie zijn onwankelbaar2 
geweest; hebben jullie niet gehoord: 
“broeders en helpers zijn goed in tijden 

 
1 Het Westen en het Oosten. 
2 Onwankelbaar op de Traditie. 

van nood, maar nog beter is, een 
reddende weldaad”;3  
 bespoedig de dag, tot Mijn Glorie; uit 
het Oosten zal Ik een edelmoedig hart 
zich laten haasten dat in zijn trouw een 
overeenkomst van vrede met het Westen 
zal bezegelen; Mijn Heerschappij was in 
tweeën gesplitst en daarna in splinters … 
hoe glorierijk waren jullie in je vroegere 
dagen!  
 kom en herbouw Mijn Huis tot Één, 
door de data van Pasen samen te voegen 
… er zijn twee Zusters waarin Mijn Ziel 
zich verheugt en die Mijn Ziel bemint, 
ofschoon omringd door een schare van 
hun broeders die niet naar hen wilden 
luisteren, zelfs al is hun ziel4 nooit zo 
dicht bij de dood geweest, ze wilden niet 
luisteren; Ik, Ikzelf, zal daarom die twee 
samenbrengen om Mijn Naam te eren en 
Mijn Naam uit te spreken rond één 
altaar, en direct daarna zullen de 
broeders allen tezamen de ceremonie 
voltooien;  
 Ik heb met ongenoegen gekeken naar 
deze gebeurtenissen in Mijn Huis en Ik 
zeg jullie: een verrader zal Mijn Wet en 
Mijn Traditie aan banden leggen en de 
zuil onderwerpen die Mij in het Westen 
eerde; er zal een volkstelling 
plaatsvinden zonder Mij te raadplegen; 
hun harten zijn erop gericht deze zuil te 
verwijderen voordat Ik de zuil van de 
Kerk van het Oosten samenbreng en 
Mijn wankelend Huis versterk, zij zijn 
vastbesloten te erven wat hun niet 
toebehoort; hoe kunnen zij vergeten dat 
Ik elk hart onderzoek om te weten wat 
het beraamt? Mijn Geest verlangt ernaar 
jullie bijeen te brengen, opdat Mijn volk, 
dat vandaag in duisternis wandelt, Mijn 
Licht zal zien, en degenen die in de vallei 
van de dood liggen mogen verrijzen; 

 
3 Ecc. 40: 24. 
4 De ziel van de broeders. 
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6 oktober 1994 
 
Doe ik iets goeds? Ben ik U toegewijd, mijn 
Heer? 
 
 (Ik liefkoosde Zijn haar op Zijn portret van 
de Lijkwade en kuste Zijn haren en ik vroeg 
mij af of deze dingen Hem beledigden.) 
  
Beledig ik U? 
 
nee; Ik vind ’t fijn;1 Vassula … ach 
Vassula, hoelang zal het nog duren, 
voordat je Mij begrijpt?2 Mijn Liefde is 
Oneindig! … nu, Mijn kind, alles wat je 
voor Mijn Belang doet, is voor Mijn 
Glorie; doe wat je kunt en Ik zal de rest 
doen; wees nooit bang; Ik weet hoeveel 
jij kunt geven, dus alles wat ontbreekt 
zal Ik geven en de rest aanvullen; Ik en 
jij, wij, ons, denk je eraan? wees dus in 
vrede; 
 Liefde is met je; ic; 
 
 

9 oktober 1994 
 

Heer, ik vertrouw op U. U bent mijn 
Raadgever.  
Wat een geschenk! Wat een geschenk om 
een Koning te kunnen dienen! 
Open mijn hart om gehoor te geven aan 
Uw kennis, 
opdat ik Uw Onderrichtingen aan 
iedereen bekend maak. 

 
Vassula, vrede zij met je; heb Ik niet 
samen met jou meer dan honderd 
notitieboekjes3 geschreven voor jullie 

 
1 Hij zag mijn aarzeling. 
2 Jezus zei dit met veel humor. 
3 Dit is het 74ste notitieboekje, zonder 74 andere 
notitieboekjes mee te tellen die mijn privé-
boodschappen zijn en nog ongeveer 5 met de 
boodschappen van mijn engel. 

allen, om jullie Mijn ware kennis te 
onderrichten? jij zult Mij in Mijn Huis 
dienen; Ik zal je niet in de steek laten; Ik 
zal je Mijn Voorspreker zenden en Hij 
zal je herinneren aan alles wat Ik je heb 
onderricht;4 Ik zal tot het einde 
doorgaan je te gebruiken als Mijn 
spreekbuis; verheerlijk je Heilige; laat je 
mond zijn als een zwaard en de harten 
van de mensheid open steken … 
volgelingen heb Ik in deze tijd nodig en 
Ik heb er zo weinig;  
 de heiligschennissen nemen toe, 
dochter, en Mijn volk hecht steeds 
minder waarde aan Mijn Heilig 
Sacrament; bid tot de Vader dat Hij Zijn 
genaden mag uitstorten over deze 
generatie; ofschoon velen Mij de rug 
hebben toegekeerd, kan Mijn Stem ze 
naar Mij terugtrekken, ga dus door Mijn 
Echo te zijn ... Mijn lammeren moeten 
de roep van de Herder horen om terug te 
keren naar de kudde; 
 - Ik geef je Mijn gebod: houd Mijn 
oproepen niet achter, want Mijn 
Belangen gaan voor jouw belangen; sta 
Mij toe deze woestijn te bevloeien 
voordat Mijn Dag komt; sta Mij toe Mijn 
zonen en dochters te heiligen; Ik heb de 
hemelse reserves geopend om Mijn 
Hemels Manna overvloedig over je uit te 
storten; Ik heb gezworen niemand arm 
of hongerig te laten, want Mijn 
Zegeningen zijn rijkdommen, Mijn 
Liefde verzadigt en de Adem van Mijn 
Geest is geneeskrachtig;  
 laat Mijn poorten open door Mij 
gehoorzaamheid en trouw te betonen en 
velen die gevallen zijn zullen opstaan en 
met Mijn Geest meegaan terwijl ze Mijn 
Barmhartigheid verkondigen; kom en 
put uit Mijn Hart; hierbinnen5 liggen al 

 
4 Hij vertelde mij dit alles juist voor mijn 
bijeenkomst. 
5 Jezus zei dit wijzend naar Zijn Hart. 
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Mijn Rijkdommen; je zwakheid is 
onuitsprekelijk, maar wat een vreugde! 
want Ik ben Koning in je zwakheid; Mijn 
Geest zal nu je stappen leiden; leer hoe 
Ik werk;  
 - wees gezegend, jij die Mijn Woord 
draagt; ic; 
 
 

13 oktober 1994 
 

Hier ben ik, Heer, 
zo bereidwillig als ik kan zijn, om U te 

dienen, 
met eer en liefde. 

 
vrede zij met je, ziel; Mijn Vassula, Ik zal 
je altijd gelegenheden geven om Mijn 
Boodschappen te verkondigen, het 
maakt niet uit hoeveel jouw …1 of zeg het 
liever op deze manier, onze vervolgers 
proberen jou te stoppen, ze zullen nooit 
hun doel bereiken … Ik ben Meester van 
de Hemelen en de Aarde …  
 gezegende van Mijn Ziel, sta Mij nu 
toe je hand weer te gebruiken; Ik zal tot 
de volkeren blijven spreken door jouw 
mond en om jou te bemoedigen zal Ik 
aan hen nu en dan Mijn Heilig Aanschijn 
onthullen; en ook voor jouw omgeving 
zal Ik op jou je glorierijk lichaam 
onthullen; deze gaven worden 
aangeboden door Mijn Vader die jou 
bemint omdat je Mij bemint; Ik zal aan 
jouw omgeving de glans laten zien van 
jouw glorierijk lichaam,2 namelijk dat 
lichaam van je dat onvergankelijk is … 
sta Mij toe je te heiligen;3 om je de weg 
naar Mijn Koninkrijk te laten zien;  

 
1 De Heer aarzelde hier en zei toen wat volgt. 
2 Veel mensen in verschillende landen getuigden 
hiervan. Zij zagen mijn gezicht zeer stralend, als 
porselein, alsof er van binnenuit licht kwam, en als 
dat van een jong meisje. 
3 Door louteringen en beproevingen. 

 Ik zal doorgaan jullie zieken te 
genezen en Mijn Naam zal worden 
geprezen; luister naar Mij: om Mijn 
Naam te verheerlijken zal Ik dikwijls in 
jouw plaats verschijnen als een 
herinnering aan Mijn Wonderen en aan 
de realiteit van Mijn Tegenwoordigheid; 
Ik zal Mijzelf door jou bekend maken om 
aan iedereen te laten zien hoe Ik in jou 
ben en jij in Mij, opdat ze door jouw 
woorden mogen geloven dat Ik Ben; de 
Liefde waarmee de Vader Mij bemint is 
in jou, Mijn kind, daarom ben Ik in jou; 
daar je de gunst van Mijn Vader in de 
Hemel hebt verworven, heeft Hij je nu 
dit geschenk verleend, deze 
onuitputtelijke schat, die meer waard is 
dan alle schatten van de wereld samen;  
 Ik kom weer tot je opdat je het woord 
van God hoort; Ik ben God; verheerlijk 
Mijn Naam en verkondig aan deze 
wereld dat Ik heb gezegevierd: Mijn 
Wonderen; Ik wil dat Mijn wonderen 
bekend en verspreid worden; Hemel en 
aarde zouden Mijn Glorie moeten zien; 
twijfel niet langer maar geloof nu … - Ik 
zal een belangrijke deur4 voor je openen;  
Luister nu naar Mij en schrijf in Mijn 
Naam: Ik zeg je, redding zal er komen 
voor de verlatenen, en voor hen die Mij 
nooit hebben gezocht, de armen en de 
ellendigen, de verlatenen en de 
uitgehongerden5, zij hebben water nodig, 
en er is geen water; hun tong is 
uitgedroogd van de dorst; daarom zal Ik 
hun met Mijn Eigen Hand water geven; 
heb je niet gemerkt hoe Ik de ellendigen 
verzamel? de stervenden?  

 
4 Hij vertelde mij niet welke deur. Maar later begreep 
ik het. Enkele dagen later slaagde Pater O'Carroll 
erin om ondanks alle obstakels een privé-ontmoeting 
te hebben met de Patriarch Bartholomeus van 
Constantinopel. 
5 Jezus spreekt in beeldspraak. Hij bedoelt de 
onbekeerden, de verstrooide schapen en de geestelijk 
onwetenden. 
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 Ik zal de zondaars roepen en al 
diegenen die door jullie priesters1 
dagelijks worden terechtgesteld met hun 
harde woorden; Ik zal hun droefheid 
veranderen in vreugde en als ze zullen 
vragen: "en wij nu? kunnen wij ook Uw 
Koninkrijk erven? kunnen wij werkelijk 
gered worden?" zal Ik hun antwoorden: 
"jullie smeken is door Mij gehoord, Ik zal 
ook jullie redden, door jullie grote 
ellende zal Ik jullie redden; Ik ben 
gekomen voor de zieken, voor de armen, 
heb je dit niet eerder gehoord, Mijn 
kind?" het zijn niet degenen die tot Mij 
roepen: "Heer, Heer" en Mijn Wil niet 
doen, die Ik zal horen; het zijn niet 
degenen die dagelijks over jullie 
grondslag praten, maar er zelf geen 
hebben, die Ik zal horen; helaas voor 
jullie die rijk zijn! jullie hebben nu je 
eerbewijzen, maar op de dag van jullie 
begrafenis zullen jullie van Mijn 
Koninkrijk worden afgehouden en jullie 
naam van het Boek des Levens … en jij, 
dochter, laat je ziel niet ergens anders 
heen fladderen dan naar Mijn Hart;  
 wees niet bang Mijn Barmhartige 
Oproep te verkondigen, eer Mijn Geest! 
Ik zal in jou toenemen zolang jij bereid 
bent kleiner te worden, jezelf uit te 
wissen; Mijn Werken door jou zullen 
Mijn Naam verheerlijken, wij, ons? ic; 
 
 
 

18 oktober 1994 
 
Mijn kleine kind, Ik ben Jahweh, je 
Eeuwige Vader; Ik heb je ver, ver buiten 

 
1 Sommigen die juist bekeerd zijn door “Waar Leven 
in God” in Griekenland, en voor het eerst in hun 
leven oprecht gaan biechten en verlangen naar de 
Kerk terug te keren, dorstend naar God, worden met 
harde woorden veroordeeld door de biechtvader als 
hij het verband ontdekt met de boodschappen en hen 
soms bedreigt met excommunicatie. 

het bereik van deze irriterende mensen2 
gehouden, om aanwezig te zijn in Mijn 
Hoven; wees standvastig in je werk en 
offer Mij al je onderdrukkers; zeg: 
 

"Vader, in Uw Rechtvaardigheid, 
verlos mij van de liegende tong, 

kom spoedig, God, in Uw grote Liefde; 
antwoord mij, mijn Jahweh;" 

 
en nu zeg Ik tegen jou: Mijn kind, Mijn 
kind, zelfs als er tienduizenden door 
Mijn Vijand tegen jou zouden worden 
opgesteld, VREES NIET, Ik ben naast je 
om je te verdedigen; Mijn 
Tegenwoordigheid is je Schild; wie is er 
aan Mij gelijk? aan wie ben Ik 
vergelijkbaar? met wie kun je Mij 
vergelijken? Mijn Tegenwoordigheid is 
Heerlijkheid en Majesteit; laat niemand 
je onderdrukken; jij bent het, Mijn kind, 
die Mijn heiligdommen3 voor Mij zult 
herstellen; Ik heb je niet aangesteld voor 
jouw bekendheid, maar om Mijn Naam 
te zegenen; Ik heb je niet geroepen voor 
jouw glorie, maar voor de Mijne; Ik heb 
je de tong van een apostel gegeven om 
dag na dag Mijn Reddingsplan te 
verkondigen …  
 ga aan het werk, Mijn zaad, en Ik zal 
met je zijn; Ik heb je al voorzien van een 
vlam die niemand zal kunnen doven; Ik 
zal Mijn wonderbaarlijke tekenen aan 
jou vermeerderen; Ik heb er nog veel 
meer in Mijn Eigen schatkamer; Ik zal 
Mijn tekenen geven overeenkomstig de 
maat die je van je onderdrukkers zult 
ontvangen: Mijn Zoon zal in jouw plaats 
verschijnen en Zichzelf openbaren aan 
jouw omgeving; kan iemand zeggen dat 
ik hun geen tekenen geef? kan iemand 
beweren dat Ik niet de Auteur ben van 
Mijn reddend en genezend handelen? 

 
2 Mijn onderdrukkers. 
3 Heiligdommen staat hier voor: zielen. 
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kan iemand zich erover beklagen dat Ik 
Mijn Rechterhand verborgen houd? wie, 
behalve Ik, zou een Koninklijk Banket1 
kunnen aanrichten in deze wildernis? 
wie zou de rotsen kunnen splijten2 in de 
wildernis om jullie dorst te lessen met 
onbeperkt water, als dat niet door Mij 
wordt gedaan? open je ogen, generatie, 
en concentreer je op Mijn wonderen; en 
jij, dochter, nu Ik je heb bevrijd, leid 
Mijn volk Mijn Huis binnen;  
 verenig Mijn volk in Mijn Huis, waar 
ook zij hun vrijheid zullen verkrijgen; 
verenig Mijn volk in één hart; volg dit 
gebod na:  
 laat je lippen getuigen van Mijn 
Goedgunstigheid; blaas deze stervende 
vlam3 nieuw leven in en ga door Mijn 
altaren4 en Mijn Huis op te bouwen; 
niemand zal Mijn tent5 belegeren; er is 
een woedend leger duivels dat zich in 
andere tenten6 verbergt om de hoop te 
gaan ontwortelen die Ik je gegeven heb 
en je met schrik te vervullen, maar ziekte 
zal hun vlees verteren en wormen zullen 
hen bedekken … heb Mijn Vrede en houd 
nooit op te bidden voor de nog niet-
bekeerden7; Mijn Hart doet pijn, Mijn 
kind, want Ik zie tot aan de uiteinden 

 
1 “Een Koninklijk banket” staat voor tekenen en 
wonderen van God, wonderen en de werken van Zijn 
Heilige Geest, die zo overvloedig over ons worden 
uitgestort. 
2 "De rotsen splijten" staat voor de macht van God, 
die Zijn Heilige Geest kan zenden als een Rivier, in 
de wildernis die wij hebben geschapen. 
3 Het betekent: deze stervende generatie. 
4 Altaren staat voor zielen. 
5 Dit betekent dat niemand mijn ziel zal 
binnendringen (tent), want zij is de verblijfplaats van 
God, en Zijn eigendom. 
6 Het woord "tent" staat weer voor ziel. God bedoelt 
dat duivels mensen gebruiken om hun werk uit te 
voeren. 
7 Precies daar voelde ik dat God erg bedroefd was en 
als iemand die vermoeid is. En toen, als een vader 
die zijn pijn deelt en zijn verdriet aan zijn kind 
toevertrouwt, legde God mij de reden van Zijn 
droefheid uit in wat volgt. 

van de aarde en wat Ik zie stemt niet 
overeen met de verlangens van Mijn 
Hart … je Vader heerst over alles, maar 
niet over jullie vrijheid … en de mens 
heeft zijn vrijheid misbruikt …  
 beminde, bid opdat zij die sterven de 
tijd zullen hebben om zichzelf te 
herstellen; elke druppel liefde wordt 
gebruikt voor hun redding; velen die 
onder het puin liggen ademen8 nog, bid 
dus voor hen dat Ik hun ziel verkwik; 
onthoud dat jij bent bevrijd om hen die 
onder het puin liggen te bevrijden;  
 kom, Ik, Jahweh, bemin je, Ik zegen 
je; 
 

 
 

 
20 oktober 1994 

 
Heer? 
 
Ik Ben; kijk, Vassula, Mijn reden om jou 
te verheffen is nog steeds dezelfde: Mijn 
Vader en Ik hebben je bezocht, je 
onderricht, ja! Ik heb je verheven; kun je 
vandaag zeggen dat je kennis van 
mensen kwam? of omdat je theologie 
hebt gestudeerd? 
 
Ere zij God, alles wat ik heb geleerd, komt 
van U. 
 
Mijn Vader en Ik zullen doorgaan de 
filosofen en trotsen van jullie 
maatschappij te schande te maken door 
Onze Werken en door de arme 
instrumenten die Wij kiezen; het is Mij 
een vreugde je te onderrichten; ja, het is 
Mij nog steeds een vreugde je Mijn edele 

 
8 Ik verstond ook: amper ademend. 
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Kennis te schenken; ach Vassula,1 als je 
wist hoezeer het Mijn Vader behaagt je 
Wijsheid te schenken... wees dus niet 
onbewust van al deze zegeningen; zeg 
niet: "waar is mijn Jezus?" Mijn 
beminde, Ik ben nog meer bij je, Mijn 
blik rust constant op jou;  
 sta Mij toe je geestelijk en uitgebreid 
te laten vooruitgaan, sta Mij toe nu en 
dan te vluchten voor de slechtheid van 
de wereld en in jouw hart te rusten; in 
jou stilte, neem Ik Mijn rust, in jouw 
trouw, ben Ik Koning want wat Ik 
ontvang is: eer en lof; en in jouw liefde 
word Ik verheerlijkt; 
 

Heer, U hebt mij geschoold en mij kracht 
gegeven; 
U hebt mij aangesproken en Uw 
woorden hebben mij opgetild. 
U bent mijn voedsel. 
Waarom schenkt U deze gave van Licht 
aan iemand die zo armzalig is? 

 
omdat Ik werd getroffen door jouw 
armzaligheid; als Ik iemand zou hebben 
gevonden die zwakker was dan jij, dan 
zou Ik hem of haar hebben gekozen; 
jouw armzaligheid dwingt Mijn 
Barmhartigheid je onder te dompelen; 
jouw ellende doet Mij Mijn Hoofd 
schudden … een zwakker en ellendiger 
iemand dan jij kan Ik niet vinden … er is 
niemand! hoe zou Ik anders hebben 
kunnen werken als Ik in jou de ene rivaal 
na de andere onder ogen had moeten 
zien? Ik vind er geen … en als er een zou 
opstaan, als ze zouden komen, zou Ik ze 
met Mijn Adem wegblazen; sta Mij 
daarom toe je rechterhand in de Mijne te 
houden … voel jij je gelukkig, Mijn 
Vassula? 
 
Ja! zeer! 

 
1 Jezus zuchtte. 

 
Ik bemin je omdat je Mij hebt toegestaan 
je te doen gedijen en door jou anderen; 
vrees nooit, Mijn beminde; dus alles wat 
Ik je nu te zeggen heb is: bemin Mij, 
schrijf en ga door Mij te verheerlijken 
door te getuigen; Ik ben de Auteur van 
Waar Leven in God en Ik zal het 
bewijzen door in jouw plaats te 
verschijnen; het is Mijn Vaders geschenk 
aan jou en aan anderen; 
 
 

24 oktober 1994 
 
Vassula van Mijn Heilig Hart;2 zou het je 
bevallen als Ik zou zeggen: Vassula van 
de Pantocrator?3 je bent aan Mijn Naam 
toegewijd; Ik ben Een4 en Dezelfde, 
maar de mensen hebben Mij verdeeld;  
 wie verdeeldheid zaait, zal vernieling 
oogsten; wie vooroordeel zaait oogst 
dwaasheid; heb je niet gehoord, dat de 
dwaas zijn armen vouwt en zijn eigen 
vlees opeet? alle vlees dat ze bedekte is 
weg, alsook hun adem, niets blijft er van 
hen over dan dorre beenderen; Mijn 
Namen zijn Heilig,5 maar de mensen 
hebben Mij uit de hoogte behandeld en 
Mij verdreven uit Mijn eigen Huis, Mijn 
eigen Stad en nu uit Mijn Eigen 
Heiligdom:6 ze onderdrukken Mij en 
wegen zwaar op Mij; in aanmatigende 
hoogmoed zijn ze ermee tevreden in een 
woestijn te leven; maar Ik ben van plan 

 
2 Ik dacht eraan, dat door mij zo te noemen de 
Orthodoxen zullen doorgaan zich tegen mij te keren, 
omdat de terminologie Rooms-Katholiek is. 
3 Grieks Orthodoxe terminologie. 
4 Hij is dezelfde Christus. 
5 De verschillende namen van Christus, bijv. 
Pantocrator, Goddelijk Hart, Ichthus, Alfa en Omega, 
Emmanuel, enz. 
6 Niet alleen Christus is "verdreven" uit Zijn eigen 
Huis, vanwege een kwestie van terminologie, maar in 
het Westen zijn sommigen begonnen het Eeuwig 
Offer af te schaffen. 



Notitieboek  Waar Leven in God 218 
__________________________________________________________ 
 
in deze komende dagen de heiligheid van 
Mijn Grote Naam te tonen die ontheiligd 
is door jullie verdeeldheid;  
 Ik zeg je, dochter, zie je hoe je volk 
ongestoord en in een ontstellende 
loomheid leeft als het erom gaat voor de 
eenheid1 te werken? dit zal Ik niet langer 
toelaten; Ik ga Mijn Hand uitstrekken, 
zelfs naar de meest afgelegen gebieden 
van jullie land en deze handelaren2 ten 
val brengen die Mijn volk beletten één te 
worden; Ik heb je verheven om een 
teken van eenheid te zijn, een teken van 
Mijn Barmhartigheid, een teken van 
Mijn Macht, maar de hartstochten van 
hun opvallende hoogmoed hebben hen 
verblind;  
 vandaag kan Ik zeggen: "laat hun 
beenderen branden" en wraak nemen; Ik 
kan jullie land tot weduwe maken, maar 
in Mijn Barmhartigheid en omwille van 
Mijn Liefde zal Ik uit het Oosten er 
tenminste één doen opstaan die tot zijn 
broeder3 zal zeggen: "kom en betreed 
mijn grond; kom en eet van mijn tafel, 
kom en drink met mij; mijn vaten 
stromen over van nieuwe wijn; laten we 
samen onze lammeren hoeden en van 
onze weiden een Eden maken; onze God! 
zie wat onze handen van Uw Heiligdom 
hebben gemaakt!"  
 Mijn Huis in het Westen is 
geplunderd; Ik had hen gevraagd zich 
onder Petrus4 te verzamelen, maar ze 
hebben het niet begrepen en doen het 
tegenovergestelde; velen uit dat Huis 
zeggen: "waarom moeten we een leider5 
hebben, en speciaal deze leider?" Ik heb 
jullie gewaarschuwd dat kardinalen zich 

 
1 Veel oecumenische bijeenkomsten zijn door de 
Grieks-Orthodoxen “afgewimpeld”. 
2 "Handelaren" betekent in deze context: zij die hun 
eigen belangen behartigen en niet die van Christus. 
3 De Broeder uit het Westen. 
4 Boodschap van 3 juni 1988. 
5 Verwijzing naar de boodschap van 16 mei 1988. 

tegen kardinalen zullen keren, 
bisschoppen tegen bisschoppen en 
priesters tegen priesters; Ik heb Petrus 
uitgekozen om Mijn lammeren te voeden 
en te weiden, maar de geest van opstand, 
die nu welig tiert, heeft zijn toppunt van 
opstandigheid bereikt; dit was de grote 
Beproeving waarvoor Ik jullie heb 
gewaarschuwd;6  
 Mijn Huis in het Westen is 
geplunderd, maar, de wind uit het 
Oosten zal opkomen en samen met Mijn 
Adem zal hij de plunderaar verwijderen; 
veel leden van jouw volk wijzen Mijn 
Oproep tot Eenheid af en zijn gewend 
hun eigen weg te gaan; ze noemen 
zichzelf rijk, maar waar zijn dan hun 
rijkdommen? …  
 “hoe komt het dat jullie een 
verwilderde wijngaard zijn geworden? 
kunnen jullie zeggen dat je niet 
gezondigd hebt? is er één enkele plek 
waar jullie niet gezondigd hebben? jij, de 
vriend van Mijn Heiligen! het kind van 
Mijn Moeder! waarom, waarom ben je 
zo koppig geworden? wat betekenen je 
eindeloze ceremonieën voor Mij als je 
lofzangen slechts lippendienst zijn? ja, je 
hebt Mijn Traditie bewaard en daarom 
zal het zwaard niet over je komen, maar 
toch heb je Mijn Twee Grootste Geboden 
opzij geschoven en volgt ze niet na; 
waarom scheid je Traditie van Gebod?7 
zelfs als je je zou bedekken met mirre en 
wierook, Ik zou de smet van jullie schuld 
toch ontdekken;  
 open nu je mond en laat Mij je 
voeden, zodat je het Leven gretig in je 
opneemt; zeg niet: "we gaan onze eigen 
weg"; keer terug tot Mij en erken je 
schuld!”  

 
6 Verwijzing naar de boodschap van 16 mei 1988. 
7 Het betekent: "Schenk evenveel aandacht aan deze 
twee Geboden als je aandacht schenkt aan de 
Traditie”. 
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 en jij, dochter, roep Mijn boodschap 
uit en profeteer, zeg: Ik weet alles over 
Mijn Huis op de Westelijke oever, nabij 
de Levensstroom, en Ik weet ook wie Mij 
in dit Huis trouw is gebleven; dochter, 
wat zie je buiten dit Huis? 
 
Buiten dat Huis zie ik een leeuw 
rondsluipen, begerig om Uw Huis door een 
zijraam binnen te gaan. 
 
ja; de leeuw heeft zijn hol verlaten; 
dochter, er doolt een vernielende geest 
rond; de ene engel na de andere komt 
om jullie allen te waarschuwen en jullie 
te zeggen dat Mijn Stad op de Westelijke 
oever zal worden bestormd door de 
verwoester en wel met groot geweld, om 
zich tegen Mijn Wet, Mijn Traditie en 
Mijn Godheid te verzetten en te 
weerspreken; het hele land zal een 
verschrikking worden;  
 jullie heiligen, Mijn boodschappers en 
Mijn profeten, zullen worden belet met 
hun werk door te gaan … en over jullie 
zal een zware duisternis vallen, terwijl de 
Vijand, die een geleerde is, Mijn Eeuwig 
Offer zal verwijderen, denkend dat zijn 
daden onopgemerkt blijven met zijn 
geheime zonden; Mijn Hand zal 
plotseling op hem neerkomen, en hem 
totaal vernietigen; die Nacht is in de 
Schriften voorzegd; maar hij heeft, 
samen met anderen, opgewekt zijn eed 
afgelegd in de muil van het Beest, ze 
eren alleen het Beest omdat het hun zijn 
macht heeft gegeven; wee de aanbidders 
van het Beest! ze zullen jammeren en 
weeklagen;  
 nu, dochter, wat zie je aan de andere 
kant van de oever, Mijn Huis van het 
Oosten? 
 
Ik zie geen enkele Stad, en het land is 
zanderig en vlak als in een woestijn; maar 

ik zie ook een groene loot in die woestijn 
opkomen. 
 
luister en schrijf: van de Oostelijke oever 
zal heerlijkheid stralen; daarom zeg Ik 
tegen het Huis van het Westen: wend je 
ogen naar het Oosten; ween niet bitter 
om de Geloofsafval en de afbraak van je 
Huis; raak niet in paniek, want morgen 
zul je eten en drinken samen met Mijn 
loot van de Oostelijke oever; Mijn Geest 
zal jullie samenbrengen; heb je niet 
gehoord dat het Oosten en het Westen 
één koninkrijk zullen zijn? heb je niet 
gehoord dat Ik één gezamenlijke datum 
zal vaststellen?1 
 Ik ga Mijn Hand uitstrekken en op een 
stok de woorden kerven: Westelijke 
oever, Huis van Petrus en al degenen die 
hem trouw zijn; dan zal Ik op een andere 
stok kerven: Oostelijke oever, Huis van 
Paulus, samen met al degenen die hem 
trouw zijn; en wanneer de leden van de 
twee Huizen zullen zeggen: "Heer, vertel 
ons nu wat U bedoelt", zal Ik tegen hen 
zeggen: "Ik zal de stok nemen, waarop Ik 
de naam van Paulus, samen met al 
degenen die hem trouw zijn, gekerfd 
heb, en breng de stok van Petrus en al 
zijn getrouwen tot één; Ik zal ze 
samenbinden tot één stok en hem als 
één stok vasthouden; Ik zal ze 
samenbinden met Mijn Nieuwe Naam; 
dit zal de brug zijn tussen het Westen en 
het Oosten; Mijn Heilige Naam zal de 
brug verbinden, zodat jullie je 
bezittingen over deze brug zullen 
uitwisselen; ze zullen niet langer alléén 

 
1 Ik begreep dat Christus verwees naar alle 
boodschappen betreffende de Eenheid, ons allen 
oproepend om de data van Pasen tot één te maken. 
Dit alleen schijnt Hem te "kalmeren" en Zijn dorst 
naar Eenheid te verzadigen. Christus beloofde ons 
dat, als wij de data van Pasen verenigen, Hij de rest 
zal doen. 
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werken, maar samen, en Ik zal over hen 
allen regeren”;  
 - wat Ik Mij heb voorgenomen zal 
gebeuren, en zouden er mensen tegen je 
zeggen, dochter, dat deze tekenen niet 
van Mij zijn, zeg hun dan: "vrees niet, 
hebben jullie niet gehoord dat Hij zowel 
het Heiligdom als de Steen des 
Aanstoots is? de Rots die de twee Huizen 
ten val kan brengen, maar ze ook weer 
kan opbouwen als een enkel Huis?" dit is 
wat je ze zult zeggen, dochter;  
 Ik, God, ben met je; Ik zal nog veel 
meer harten met Mijn Geest 
overspoelen;  
 kom, Ik bemin je; heb Mijn Vrede; 
 

 
 

 

 
 

(Deze icoon stelt aan de linkerkant St. 
Petrus voor en aan de rechterkant St. 
Paulus. Ze 
houden samen, 
als twee zuilen, de 
Kerk vast. 

Daarbinnen is het Maal: de Heilige 
Eucharistie (in mijn visioen de Rivier van 
het Leven). Boven hen is Christus, de 
Hogepriester en het Hoofd van de Kerk.) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 oktober 1994 
 

Hoe dichter je tot God nadert, 
des te dichter zal Hij tot jou komen. 

 
bloem, Ik, Jezus, zegen je; bid, spreek 
met Mij en bemin Mij; wees op deze 
wijze bij Mij; het is Mijn verrukking om 
dit werk met jou te doen, laat het ook 
jouw verrukking zijn; 
 

Uw gesprek is de zoetheid zelf 
en U bent geheel en al aanbiddelijk1 

 
sta Mij toe, Loot-van-de-Wijnstok, om je 
genadig te zijn en je Mijn Hart aan te 
bieden, zodat je Mijn heerlijkheid en 
rijkdom erft; nader Mij, jij die naar Mij 
verlangt, en Ik zal je voeden door je Mijn 

 
1 Wijsheid 5: 16. 
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Hart aan te bieden in de verborgen 
gedaante van de Eucharistie, om je om te 
vormen tot een levend tabernakel; wees 
Mijn erfgenaam … je zult nu goed zijn en 
Mijn voorgaande boodschappen 
opschrijven;  
 Ik, Jezus, bemin je, en zegen je; ic; 
 
(Later naderde ik onze Eeuwige Vader.) 
 
Mijn Heer, mijn Schepper, ik bemin U. 
 
bemin Mij en voel je ook door Mij 
bemind; blijf bij Mij en laat je hart alles 
vasthouden wat Ik je heb gegeven;1 met 
Mij zul je leren; sta Mij toe verder te 
gaan met Mijn Plan door Mij meer van je 
tijd te geven; 
 
Belemmer ik U in Uw Plan? 
  
(Hij richtte Zijn blik op mij en keek mij 
recht aan.) 
 
kan iemand die zo klein is een 
belemmering zijn voor de Almachtige? 
 
Een microbe kan een plaag zijn voor 
iemand die veel groter is dan de microbe. 
 
Vassula, je hebt de betekenis van "klein" 
niet begrepen, en evenmin de bedoeling 
van Mijn Denken;2 je verrukt Mij … kom, 
wees niet zo eigenzinnig; verheug je in 
Mij en vat moed; 
 
Jahweh? 
 
Ik Ben; Ik ben je Vader;  
 begrijp de bedoeling van Mijn 
Woorden; heb je niet gehoord hoe Ik de 

 
1 Hoewel mijn geheugen erg onvolmaakt is en ik van 
nature vergeetachtig ben, is dat niet het geval als God 
mij onderricht. Hij hoeft mij maar eenmaal iets te 
laten zien, en ik kan het nooit meer vergeten. 
2 Ik voelde dat de Heer geamuseerd was. 

grote bomen in hun groei belemmer en 
de kleine bomen toesta te groeien? kom, 
je hebt nog veel te leren …  
 Ik zegen jou en de zending die Ik je 
heb toevertrouwd; 
 

 
 

(Later.) 
 
Heer, omdat U mij een tukje van het Leven 
hebt gegeven en mij hebt bevolen te 
herhalen wat U mij gegeven hebt, is vanaf 
dat moment mijn leven bedreigd. Hoe velen 
verspreiden er geen smadelijke 
lasterpraatjes over mij?  
 Zonder reden vallen ze mij aan, 
beschuldigen ze mij ervan te doen wat mij 
bevolen is te doen; waarom deze 
samenzweringen tegen mij? 
 
vrede zij met je; Ik laat je niet alleen; 
vrees niet; heb je de bedoeling begrepen 
van de Psalm die je hebt gelezen?3 Ik heb 
je hand geleid om dit deel van de Heilige 
Schrift te vinden en te lezen; 
 
Maar waarom vallen deze mensen aan 
zonder mijn geval te bestuderen, Uw 
boodschappen te lezen of mij zelfs maar te 
ontmoeten om over de dingen te praten? 
 
omdat dit volk Mij4 dronken van wrok 
nadert; elk visioen, elk woord dat Ik 
gesproken heb, zal gesloten blijven, 
zodat Mijn tekenen voor hen onzin 
lijken; heb Ik niet gezegd dat alleen de 
nederigen zich zullen verheugen bij de 
klank van de voetstappen van Mijn 

 
3 Ps. 38: 11-22. 
4 Toen Saulus de Christenen vervolgde en Jezus hem 
verscheen, vroeg Jezus hem niet: “waarom vervolg je 
de Christenen?” Hij vroeg hem: “Waarom vervolg je 
Mij?” en dan: "Ik ben Jezus, en jij vervolgt Mij". Als 
ik word aangevallen is het God die ze aanvallen, want 
dit Werk is niet van mij. 
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boodschappers? daarom luisteren of 
begrijpen ze niet als Ik spreek; ze kijken 
elkaar aan zonder te begrijpen, want Ik 
heb hun een trage geest gegeven … dus, 
in hun geval, is deze profetie van Jesaja 
nogmaals in vervulling gegaan:  
 "tot de zieners zeggen ze, ’zie geen 
visioenen’; tot de profeten; ’voorspel ons 
niet de waarheid’;"1 en nu stel Ik jou 
deze vragen: wil je nog steeds Mijn Echo 
zijn? wil je nog doorgaan Mijn Nieuwe 
Lied2 in je mond te dragen? en wil je nog 
steeds het Kruis van Eenheid dragen met 
Mijn Zoon, Jezus Christus? 
 

JA Heer! 
 
ziel! val in Mijn Armen!3 
 
(Plotseling werd Jezus’ Stem gehoord.) 
 
dochter! je edelmoedige hart zal Mijn 
dorst lessen! 
 
(En toen sprak, ook ontroerd, de Heilige 
Geest:) 
 
gezegende, Ik zal Mijn Werk in jou 
voltooien en Ik zal doorgaan bronnen te 
laten ontspringen om te stromen in 
ravijnen; Ik zal iedere ziel voorzien van 
eeuwigdurend water; 
 
(Onmiddellijk nadat de Heilige Drie-
eenheid had gesproken, was er een snelle 
uitwisseling van omhelzingen. De Vader 
omarmde mij, toen de Zoon en toen de 
Heilige Geest. Bij deze uitwisseling van 
omhelzingen voelde mijn ziel zich nooit zo 
totaal in samenwerking met mijn hemelse 
Familie dan op dit moment. Ik voelde dat ik 
bij hen hoorde en bij niemand anders.) 
 

 
1 Jesaja 30: 10. 
2 Apoc. 14: 3. 
3 De Stem van de Vader was vol vreugde. 

(Nu sprak de Vader weer:) 
 
dochter, als je bereid bent te 
gehoorzamen aan Mijn Wil, zal Ik mijn 
gezag uitoefenen over dit volk door 
gehoorzaamheid,4 en de Geloofsafval 
beëindigen; om de heiligheid van Mijn 
Naam te handhaven, zal Ik iedereen aan 
de mouw trekken en hen vragen: "ben jij 
het kind van de Vader?" en als onze ogen 
elkaar ontmoeten zal hij tot Mij 
uitroepen: "mijn Vader! ben ik U nog 
waardig? ik heb gezondigd, ik ben een 
melaatse geworden, een verwilderde loot 
van de wijnstok, door mijn ontrouw 
tegenover U ben ik langgeleden 
gestorven en vergaan!" 
 
(De Zoon sprak:) 
 
maar Ik ben de Verrijzenis; Ik alleen ben 
Wijsheid, jij bent ook een deel van Mijn 
Kerk en Ik kan je gebruiken; Ik kan je 
genezen en ook jou aanwijzen als een 
getuige; Ik heb de macht om jou tot een 
licht voor de volkeren te maken, zodat 
Mijn Heilsplan de uiteinden van de 
aarde5 bereikt; vandaag zal Ik je Mijn 
Heilige Geest zenden om Leven in je te 
ademen en je te genezen; 
 
(De Heilige Geest ging nu verder:) 
 
Ik zal Mijzelf niet aan je opdringen, open 
je deur6 en Ik zal Mijn Licht in je 
uitstralen; Ik kan je doen groeien en 
spraak aan je geven, om ons Mysterie te 
verheerlijken; 
 in je stilte zul je Mijn Stem horen die 
je onderricht over de Weg; van een 
heiden kan Ik je veranderen in een 
gelovige en je dan de Kennis van de 

 
4 Dat is door onze gehoorzaamheid. 
5 Jesaja 49: 6. 
6 De deur van je hart. 
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Wijsheid geven en als je Ons trouw blijft, 
zal Ik de Schatten van Onze Heerlijkheid 
in je plaatsen en je bevrijden van je 
armzaligheid, zodat ook jij op jouw beurt 
je naaste te hulp zult komen; aan jou zal 
Ik Mijn Schoonheid en Mijn Heiligheid 
onthullen, en je zult verloren zijn in 
bewondering door Mijn 
Tegenwoordigheid;  
 Ik ben de Boom van het Leven, wie 
Mij in zich heeft geplant, heeft eeuwig 
leven; Ik kan je ziel veranderen in een 
Eden, in een Paradijs; met Mijn 
Goddelijk Licht kan Ik je ziel omvormen 
in een zon, stralender dan alle 
sterrenbeelden samen, want Ik ben een 
ontoegankelijke zon; jij kunt een 
onvergankelijk lichaam hebben als je Mij 
toestaat in jou te blijven, en als een bries 
in jou zal Ik je ziel verfrissen en haar 
veranderen in de volmaakte 
weerspiegeling van Christus; en 
ofschoon je nog onder de mensen zult 
zijn, zal je geest in de hemel zijn, en 
ofschoon je lichaam zich onder de 
mensen beweegt, zullen je ziel en je geest 
zijn als die van een engel, wandelend in 
de Hoven van Ons Koninkrijk, 
wandelend tussen de engelen; als je de 
deur van je hart voor Mij opent, zal Ik je 
hart in vuur en vlam zetten en het 
vrijmaken van de bezoedeling door je 
hartstochten; Ik zal je hart dikwijls in 
vuur en vlam zetten om al je 
hartstochten te verbranden, het hindert 
niet hoe klein, die je gevangen houden 
aan deze aarde; 
 Ik ben de openbaring van de Zoon en 
de Zoon is de openbaring van de Vader1 
en het beeld van de Vader; ieder die de 
genade heeft en de Zoon ziet, ziet de 
Vader,2 en ieder die Mijn Heiligheid 

 
1 "Mij te hebben gezien is de Vader te hebben gezien." 
(Joh. 14: 9). 
2 Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in 

waarneemt, neemt de Zoon en de Vader 
waar; kom en word erfgenaam van de 
Weg; Wij zullen je geest, ziel en hart in 
Ons dragen om in Ons te leven en jou te 
doen bloeien, door alle grenzen te 
doorbreken die jou gevangen houden 
aan deze wereld;  
 kom! kom en erf Onze Heerlijkheid; 
Wij zullen je dragen, zoals de bruidegom 
die zijn bruid over de drempel zijn 
bruidsvertrek binnendraagt, zo zullen 
ook Wij je Ons Koninkrijk 
binnendragen, en Ik zal Mijn 
onuitsprekelijke zegeningen3 over je 
uitstorten en je ermee verzadigen; om je 
in leven te houden zal Ik je geest leren 
tot de Vader uit te roepen: "Abba!" Ik zal 
je leren in Ons te leven, in Ons te 
bewegen en in Ons te ademen; Ik zal je 
leren dat Wij Leven zijn, en in Ons zul je 
niet ophouden te zijn;  
 

Gezegend is degene  
die hartstochtelijk naar U verlangt  

want hij zal U bezitten 
en dus drievoudig gezegend zijn. 

Wonder van mijn leven, 
wat heb ik gedaan om U te bezitten? 

Onsterfelijke Pracht, 
Onbeschrijflijk, niet in woorden uit te 

drukken, 
wat heb ik gedaan dat U zich met mij 

verenigt? 
 
(Christus sprak:) 
 
Ik wilde dat je Mijn metgezellin in Liefde 
zou worden; 
 kom; 
 

 
 

 
Mij is? (Joh.14: 10). 
3 Gaven. 
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9 november 1994 

 
Mijn Vassula, Ik geef je Mijn Vrede; 
luister en schrijf:  
 zoals je weet, wie jou onrechtvaardig 
kwetst, kwetst Mijn Oogappel; blijf 
desondanks standvastig, Mijn kind, en 
bid dat het geloof in jouw land hersteld 
wordt, want geloof is niet aan iedereen 
gegeven; Ik ben de Auteur van Mijn 
Boodschap en Ik zal erop toezien dat ze 
snel wordt verspreid; dit is Mijn Werk, 
en alles wat door mensenhand teniet is 
gedaan zal weer door Mijn Hand 
hersteld worden;  
 wat betreft je onderdrukkers in jouw 
land, beschouw ze niet als vijanden maar 
als mensen die ook deel uitmaken van de 
familie, en Ons1 daarom dierbaar zijn en 
gebed nodig hebben; laat je liefde 
toenemen en niet afnemen, zodat Ik, als 
Ik je kom roepen, in jou dezelfde liefde 
vind die Ik voor jou koester; het is Mijn 
verlangen dat je geschikt bent voor Mijn 
Koninkrijk; aanvaard je Kruis en laat de 
Vader degenen vergelden die jou onrecht 
aandoen; 
 
(De Heilige Drieëenheid sprak:) 
 
Onze altijd zo dierbare, volg Ons na; 
 
(Toen sprak de Heilige Geest, alleen.) 
 
Ik zal doorgaan je de weg te wijzen en je 
te onderrichten zodat je geschikt bent 
voor Ons Koninkrijk; bij Mijn 
Onderrichtingen zal Ik je leren je 
broeders en zusters de handen op te 
leggen zodat hun geest in Mijn 
omhelzing valt; de doden2 zullen worden 
opgewekt; Ik zal ze oprichten, maar niet 

 
1 De Heilige Drie-eenheid. 
2 Geestelijk doden. 

allen; Ik ben het die je leven en adem 
geeft; heb je niet gehoord dat het in Mij 
is dat je leeft, beweegt en bestaat?  
 Ik zal doorgaan je geestelijk in Mijn 
Liefde te oefenen, in Mijn Oneindige 
maat, zodat jouw motieven de 
weerspiegeling van Ons worden en door 
jouw mond zal Ik blijven spreken en vele 
van jullie doden opwekken;  
 het is de Vader die je op reis stuurt; Ik 
ben evenwel altijd met je; ziel! Ik zal 
doorgaan je te vormen naar Ons Beeld, 
zodat als je sterfelijke natuur moet 
sterven, Ik je nogmaals3 kan verheffen, 
om in Onze Hoven te wandelen;  
 vertrouw Mij, Vassula, en sta Mij toe 
vrij in je te bewegen; sta Mij toe in je te 
ademen, zodat Ik je kan blijven 
onderrichten met Wijsheid en raad; alles 
wat Ik doe, Mijn kleuter, is niet naar de 
letter, maar door Mijn Oneindige 
Heiligheid en Glorie; Mijn Kennis 
belichaamt de Waarheid; kom en bezit 
de Waarheid en alles wat Ik bezit, het is 
vrij gegeven aan heel de mensheid;  
 streef naar Mijn goedheid, Mijn 
geduld en Mijn verdraagzaamheid, zodat 
deze gaven in jouw zwakheid je geest en 
je hart mogen leiden naar een groter 
berouw; ja, leef heilig zoals Ik Heilig ben 
… wees heilig in elk van je daden en laat 
Mij niet uit Mijn woonplaats4 vluchten 
door je gebrek aan heiligheid;  
 laat je trouw aan Ons groeien zoals 
Onze trouw,5 om je te behoeden voor het 
vallen in een lusteloze geest en terug in 
het kwaad van de wereld; laat je vreugde 
zijn in Ons;  
 dochter, bid dat de profetieën snel 
mogen worden vervuld en dat Ik, de 
absolute volheid van God, de 

 
3 De eerste verrijzenis was naar de geest, bekering. 
Deze verrijzenis is uit de lichamelijke dood. 
4 De Geest woont in ons. 
5 Tussen de Drie-eenheid. 
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uitdrukking van je geest, het licht in je 
ogen, in jullie midden neerdaal om de 
wereld te laten zien hoe fout ze was, om 
de Kerken de zonde van hun 
verdeeldheid te laten zien en hoe, 
ofschoon ze dagelijks verklaren dat er 
één Heer is, één geloof, één doopsel, en 
één God die de Vader is van allen, voor 
allen, door allen en in allen, ze liefdeloos 
zijn voor elkaar; Wij kunnen niet zeggen: 
"jullie hebben alles gedaan om de 
eenheid te bewaren, die Ik jullie in het 
begin heb aangeboden, toen jullie nog 
kind1 waren en in Mijn Armen";  
 vandaag zeggen jullie: "ik ben geen 
kind meer en ik kan zelf lopen" en 
sindsdien ben je uit Mijn omhelzing 
gestapt en ben je gewend je eigen weg te 
gaan … O kind van de Vader! vrucht van 
de Zoon! Mijn Stad en Mijn Bruid!2 je 
geur heeft je verlaten … zullen er nog 
enige overlevenden in je overgebleven 
zijn als Ik neerdaal in volle kracht?  
 Ik sta aan jullie deur, kloppend; als 
iemand van jullie Mij hoort roepen en de 
deur opent, zal Ik niet alleen 
binnenkomen om zijn maal zij aan zij 
met hem te delen, maar Ik zal ook op 
hun vlees Mijn nieuwe Naam graveren; 
ze zullen dan Mijn Naam roepen, en Ik 
zal naar hen luisteren en Ik zal nog eens 
zeggen: "dit zijn Mijn mensen, een heilig 
priesterschap en Ik zal onder hen allen 
wonen;" 
 heb je niet gehoord? "alle vlees is als 
gras en zijn schoonheid als die van wilde 
bloemen; het gras verdort, de bloemen 
verwelken, maar het woord van de Heer 
blijft eeuwig;”3 dus waarom noem je 
jezelf "God" en zet je jezelf op de troon in 
het Heiligdom? kom en heb berouw en 
sta Mij toe je terug te leiden naar je 

 
1 De primitieve Kerk. 
2 De Heilige Geest spreekt tot de Kerk. 
3 Jesaja 40: 6-8. 

goddelijkheid; als je Mij toestaat je 
Toorts en Licht te zijn, kan geen 
wereldlijke wet je raken; kom en erf Ons 
Koninkrijk in de juiste geest; vraag om 
Mijn gaven en Ik zal ze je geven: hoe kun 
je tot je ziel zeggen: "ziel, je hebt nu 
voldoende goede dingen, neem de 
dingen zoals ze komen: amuseer je en 
wentel in je overvloed, kennelijk is de 
erfenis van jou;"  
 helaas voor jullie overspel! helaas 
voor jullie lasterlijke beschuldigingen die 
geuit zijn door hen die wandelen met de 
uiterlijke schijn van godsdienstigheid, 
maar de innerlijke kracht van de Kerk 
afwijzen! zij zijn werkelijk aanhangers 
van de boze, die nooit beseffen dat ze 
een wildernis en een droogte zijn, een 
wandelende ellende, beklagenswaardig, 
arm en ook naakt; hoe konden jullie 
geloven dat Ik in jullie zou kunnen 
leven4 en jullie Mijn gaven zou 
aanbieden, jullie die schuld hebben aan 
de zonde? hebben jullie niet gehoord 
hoezeer Ik bedrog schuw?  
 ach Vassula, hoe komt het dat zo 
weinigen over Mij weten terwijl Ik het 
ben die alle dingen bijeenhoudt, die 
overal is en alles weet, tot de diepten van 
God; laat je liefde groeien in Mij en je 
vreugde volkomen zijn in Mij zodat je 
geest lofliederen voor Mij zingt; laat je 
hart in vrede met Mij zijn en je geest 
vergevingsgezind; draag met geduld het 
Kruis dat je is toevertrouwd, want niets 
wat je doet is tevergeefs;  
 vergeld kwaadaardigheid met 
vriendelijkheid; vergeld kwaad met 
goedheid en liefde; wees opmerkzaam 
jegens de armen en de ellendigen, om 
Mij Glorie te geven; heb alleen 
vertrouwen in Mij en wees loyaal aan 
Mij, je God;  

 
4 De leden van de Kerk. 



Notitieboek  Waar Leven in God 226 
__________________________________________________________ 
 
 je bent niet alleen; Ik, de Heilige 
Geest, ben je leven en Degene die je Ons 
Koninkrijk binnenleidt;  
 bid zonder ophouden en wees heilig in 
Mijn Tegenwoordigheid; 
 

 
 

 
11 november 1994 

 
Heer? 
 
Ik Ben … 
 
Heer, als leugenaars mij achtervolgen moet 
U mij helpen!1 
 
noem Mij iemand die Mij het hoofd kan 
bieden; 
 
Er is niemand zoals U. 
 
vertrouw dan op Mij … Ik zal je 
onderdrukkers wegjagen en Ik, Ikzelf, 
zal jouw zaak opnemen; Ik ben met je, 
dus wie heb je nog meer nodig? 
 

Heilig bent U en Machtig; 
Uw Tegenwoordigheid is Heerlijkheid en 

Majesteit, 
ik heb niemand nodig dan mijn Maker. 

 
Ik heb gezworen je nooit te verlaten; 
Loot van de Wijnstok, wat kan Ik nog 
meer doen om je te bewijzen dat dit alles 
Mijn Werk is? Aarde! breng nu je oogst 
op, spreek! geef zonder voorbehoud door 
wat je van Mij hebt geleerd; terwijl jij 
spreekt, word Ik verheerlijkt en jij 
geheiligd; je bent werkelijk in Mijn 
Hand;  

 
1 Ps. 119: 86. 

 Ik zal je blijven helpen en je geheugen 
fris houden; dus laat "ons" nu rusten; Ik 
in jou en jij in Mij; ic; 
 
 

25 november 1994 
 

(Frankrijk.) 
 
Mijn Heer? 
 
Ik Ben;  
 steun op Mij … vrede, Mijn kind; 
luister en begrijp: wees afhankelijk van 
Mijn grootse macht en van Mijn 
Oneindige Barmhartigheid; predik zoals 
Ik jou gepredikt heb; volg het hart van 
de Wet;2 Ik zal je aan alles herinneren 
wat gezegd moet worden; 
 
(Toen gaf Christus deze boodschap voor 
Frankrijk.) 
 
in deze dagen heb Ik een boetekleed 
aangedaan om Mijn droefheid te tonen; 
hebben jullie niet gemerkt hoe Ik de 
woestijn ben ingegaan op zoek naar Mijn 
oudste dochter?3 als Ik vandaag de 
woestijn ben ingegaan op zoek naar jou, 
is dat om de echtheid van je naam te 
testen, daar je de eerstgekozene was om 
Mijn Liefde te verbreiden;  
 Ik zal nooit vergeten hoe je Mijn trots 
en Mijn roem was en hoe gehoorzaam je 
was; wat is er gebeurd met de grote 
geestdrift die je toen had? Ik had eens 
een beroep gedaan op je hart; hoe heb je 
alle genaden kunnen vergeten die je van 
Mij hebt gekregen, nog pas gisteren? je 
bent erfgename van Mijn Koninkrijk, 
Dochter-van-Mijn-Kerk; Ik ben bij je 
gekomen om je devotie tot Mijn Heilig 

 
2 Dat is: Liefde. "Evangeliseren met liefde voor 
Liefde". 
3 Aan Frankrijk gegeven titel. 
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Hart te doen herleven, door een belofte;1 
Geschenk-van-Mijn-Vader! eens 
bewaakster van Mijn Belangen, dwing 
Mij niet te zeggen: "Mijn Eigendom is 
weggegeven2 en administrateurs hebben 
haar bezet;" in plaats van Mijn Geest toe 
te staan Zijn zetel te behouden, wordt 
Mijn zetel nu geregeerd door vlees; kom 
terug bij Mij en maak je hart weer 
oprecht; heb berouw en erken je zonde 
in Tegenwoordigheid van Mijn Vader, en 
Ik zal je kreet van berouw 
beantwoorden;  
 

 
 

 
1 december 1994 

 
Heer, mijn Toevlucht, 

mijn Troost, mijn Glimlach, 
mijn Fontein, mijn Heelal, 

ik bemin U. 
 
vrede zij met je; heb Mij nodig, Ik ben de 
Bron van je leven, Ik ben de Bron van je 
vreugde; heb Mij nodig zoals je de lucht 
nodig hebt die je inademt; wil je vandaag 
met Mij3 zitten werken? 
 
Ja! Ja! Mijn vreugde en mijn leven  
 is God Zelf, de God die mij bemint. 
Kom en help ons in dit Uur van Crisis, 
 bij de mensen is er zo’n hulp niet! 
 
dochter, opgestaan en door Mij 
gevormd, er zijn er zo weinig die 
luisteren, de zonde leeft nog in hun hart, 
de hoogmoed regeert hen; jouw 
generatie zet koers naar een bloedbad; 

 
1 Frankrijk moet “Trouw” beloven aan het Heilig 
Hart. 
2 Verkocht. 
3 Jezus bedoelt, onder Zijn dictaat. 

Ik zal niet veel langer verborgen blijven: 
Mijn Gerechtigheid zal het nu 
overnemen; Ik ben nooit opgehouden 
jullie Mijn woordvoerders te zenden om 
jullie te waarschuwen, maar toch hebben 
jullie tot op vandaag Mijn 
boodschappers afgewezen, verloochend 
en zijn jullie te keer gegaan tegen hen; 
veel van Mijn priesterzielen, zij die op 
hoge zetels regeren, hebben gezworen 
hen te vernietigen;  
 Ik heb alle middelen gebruikt om deze 
ontrouwe generatie te bereiken, om haar 
te redden en haar hart enig verstandig 
begrip in te fluisteren, maar Mijn Geest 
wordt vervolgd door hun geest; 
verfoeilijk zijn zij wier loyaliteit 
kwaadaardig is; Ik heb ze keer op keer 
tekenen van Mijn Liefde gegeven, maar 
zij hebben Mijn Liefde onder hun voeten 
vertrapt; daarom zal Ik neerdalen om de 
macht van de slechten te breken, en Ik 
zal Degene zijn die de slechten zal 
vervolgen tot er geen een meer wordt 
gevonden!  
 Ik wend Mijn Ogen af van de wereld 
om niet langer naar hun slechtheid te 
kijken en naar hen die zeggen: "onze 
kracht ligt in onze tong; onze lippen 
hebben overwicht; wie kan ons4 
overmeesteren?"  
 kwaadaardigheid, egoïsme en 
onrechtvaardigheid staan nu hoog in 
aanzien bij de zonen en dochters van de 
mensen … Mijn Bijeenkomsten van Mijn 
heiligen in de hemel treuren over het 
beeld dat ze hebben aangenomen … ze 
hebben Ons Beeld,5 dat Wij hun hadden 
gegeven en wat hen identificeerde als 
zonen en dochters van de Allerhoogste, 
ingeruild voor het beeld van het Beest … 
hoe meer Ik ze vandaag roep door Mijn 

 
4 Psalm 12: 4. 
5 Het Beeld van de Allerheiligste Drie-eenheid. 
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woordvoerders, des te verder 
verwijderen ze zich van Mij;  
 
(Boodschap voor Rome.) 
 
“je was eens Mijn Eden, Rome, Mijn 
Tuin van verrukking, zelfs Mijn engelen 
waren in verwarring van verbazing over 
je volmaakte schoonheid; en je regeerde 
Mijn Huis in heiligheid en gerechtigheid; 
oprechtheid en liefde waren de ziel van 
Mijn Huis; je was inderdaad de 
weerspiegeling van Mijn Eeuwig Licht, 
een eeuwigdurende herinnering 
achterlatend aan Mijn Heiligen en Mijn 
engelen; je rijkdom en je schatten waren 
toen hemels;  
 “vandaag, Rome, is je ziel veranderd 
in de weerspiegeling van het Beest, en je 
hebt de positie van schildwacht 
ingenomen in Mijn domein, om de 
toegang te verbieden aan de Heilige 
Geest en de profeten die in Mijn Naam 
profeteren, en jullie oproepen tot 
berouw en het verzaken aan jullie slechte 
wegen; om jullie te redden, kom Ik, 
Ikzelf, nu aan je deur om je aan te 
spreken; heb je niet gelezen: "een kind 
van God luistert naar de woorden van 
God?"1 maar tot nu toe is geen enkel 
woord dat Ik heb gesproken tot je 
doorgedrongen; voor jou zijn Mijn 
Woorden dood, niets; Mijn genade is 
afgewezen en Mijn heilsplan niet 
geloofd; je bent buitensporig rebels en 
arrogant als het om de waarheid gaat, 
daarom maak je er aanspraak op kennis 
en onderscheidingsvermogen te bezitten 
voor wat betreft Mijn hemelse Werken, 
om Mijn woordvoerders te bezoedelen, 
die voor de wereld jouw duisternis 
openbaren …” 

 
1 Joh. 8: 47. 

 en jij, dochter, verdedig jezelf niet; er 
zijn veel getuigen die je kunnen steunen, 
maar de grootste van hen allen is Mijn 
Heilige Geest; vestig je hoop op Mij, die 
de macht heeft je te redden; als ze je 
slecht en onrechtvaardig blijven 
behandelen, wees dan zeer nederig, want 
de straf die Ik voor hen heb gereserveerd 
zal vuur zijn; je moet afwijzing en 
tegenslagen verwachten, want de zonde 
heeft macht over hen gekregen ... ga 
door de grootheid van Mijn Naam te 
verkondigen aan elke volk, Ik zend jou, 
dus “lo tedhal”2 ja, vrees niet! “Ik3 zal 
Mijn Heilige Geest over jullie allen 
blijven uitstorten en de grootheid van 
Mijn Liefde blijven tonen; hebben jullie 
niet gelezen: “als er nieuwe wijn wordt 
aangetroffen in een druiventros, zeggen 
de mensen: ‘gooi hem niet weg, er zit 
zegen in’”4; Ik zal hetzelfde doen voor 
hen die Mij in rechtschapenheid dienen 
en gehoorzaam zijn aan hem5, die deze 
Rebellie in Mijn Huis tegenhoudt;  
 “Ik weiger het geheel te vernietigen; 
maar rampspoed voor de met bloed be-
smeurde handen! en jij, die de positie 
van schildwacht hebt ingenomen om 
Mijn Heilige Geest te verhinderen Zijn 
domein binnen te gaan, naar jou zal Ik 
de meest barbaarse van de volkeren 
zenden om je te omsingelen; Ik zal in je 
woestijn een vuur van razernij doen 
neerkomen, met een wolk die je steden 
zal bedekken: zo zal je duistere tijdperk 
tot een einde komen …” 
 
Mijn Heer, wat zal het effect daarvan zijn? 
 
het effect? het effect zal zijn 
 

 
2 “Lo tedhal”, Aramees voor: “Wees niet bang!” 
3 Voortzetting van de boodschap voor Rome. 
4 Jes. 65: 8. 
5 De Paus. 



Notitieboek  Waar Leven in God 229 
__________________________________________________________ 
 

Mijn Belofte: 
 
de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde 
… Rome, wie heeft er ooit zo’n 
vastberadenheid getoond als de Mijne, 
om je te redden? Mijn Heerlijkheid komt 
over jullie op; hoewel de nacht jullie nog 
bedekt, verschijnt boven jullie Mijn 
glans; hoe komt het dat jullie de tijden 
niet kunnen duiden noch de tekenen.  
 Ik heb van Mijn Huis de kreet van 
berouw nog niet gehoord; zelfs nu 
luisteren ze niet, maar zetten valstrikken 
voor Mijn woordvoerders; zouden ze 
luisteren en berouw hebben, dan zouden 
ze in staat zijn velen van hun slechte 
wegen af te brengen en van de slechtheid 
van hun daden, die hen tot geloofsafval 
hebben gebracht! ze staan er nooit bij 
stil dat Ik heel hun slechtheid ken, en 
dus zal Ik Mij niet eerder laten 
vermurwen dan wanneer ze hun schuld 
komen belijden en Mijn Heilige Geest 
zoeken …  
 kom, dochter, laten we gaan;  
 

   
 
 

7 december 1994 
 

Jahweh, hoelang zal deze ballingschap 
nog duren? 
Maar ik weet dat Jahweh teder is, 
en zo teder als een vader zijn kind 
behandelt 
zo behandelt Jahweh mij. 
Bevrijd mij van de laster die ze over mij 
hebben verspreid 
want U bent mijn Scheidsrechter. 

 
steun op Mij! Ik, Jahweh, zal je troosten 
…  
 Mijn zaailing, Ik heb je gevormd in 
Mijn Hoven om Mijn Echo te worden en 
Mijn machtige woordvoerster; een 

zwaard voor Mijn vijand;1 wees niet 
bang; was Ik het niet, Jahweh, je Abba, 
die je heeft bevrijd? wees niet bang, je 
bent van Mij en Ik sta erom bekend dat 
Ik de Mijnen bescherm … mochten je 
onderdrukkers bijeenkomsten tegen je 
houden, Ik zal met je zijn; of mochten ze 
Mijn Boodschap vervalsen door jou te 
belasteren, Ik zal omwille van Mijn 
Naam in jouw omgeving meer en meer 
het Heilig Gelaat van Mijn Zoon op 
jouw2 gelaat openbaren, zoals voorzegd;  
 je onderdrukkers zullen je niet 
overstemmen, Ik zal je altijd verheffen 
om Mijn Hart te verblijden! mochten ze 
allen samen bijeenkomen als een grote 
macht om jou te vernietigen, jij zult niet 
worden vernietigd, want je bent kostbaar 
in Mijn Ogen; de Geest van Wijsheid en 
inzicht was je beloofd om je hart en dat 
van anderen3 op te wekken; heb je geen 
rekening gehouden met Mijn triomfen? 
Ik, Jahweh, bemin je uit de diepten van 
Mijn wezen; laat je onderdrukkers naar 
voren komen en Mij jouw kennis van 
Mijn Kennis verklaren … 
 luister, dochter, omwille van jou zal Ik 
je broeder uit het Oosten ertoe brengen 
Mijn Naam te eren; vat nu moed; er zal 
een loot van hoop ontspruiten vanuit 
Mijn Huis in het Oosten; terwijl de 
mensen elkaar koeieneren, terwijl de 
menselijke hoogmoed zal toenemen tot 
het tot een uitbarsting komt, en terwijl 
jullie landen door een geest van rebellie 
geteisterd zullen blijven, Mijn Huis in 
het Westen verterend als gangreen, 
herinner je, wat Ik, God, je lang voordat 
dit gebeurde heb verteld: 

 
1 Satan en zijn soortgenoten. 
2 Een verschijnsel dat plaatsvindt telkens wanneer 
God het wil. Het gebeurt zelfs op videobanden. 
3 Dat is waar, veel, heel veel bekeringen. Wonderen. 
En ondanks de laster en hevige vervolgingen wordt 
de Boodschap goed verspreid in de wereld, en 
bekend. Vertaald in 29 talen door vrijwilligers. 
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Mijn kroon van glorie zal Mij vanuit het 

Oosten 
worden aangeboden; 

 
 het is omwille hiervan dat Ik je 
medewerking nodig heb, dochter, je 
opoffering voor Mijn Huis; je 
tegenslagen zullen talrijk zijn, Mijn kind, 
maar draag ze met waardigheid om Mijn 
Naam te eren en hierdoor zal Ik tenslotte 
triomferen; Ik zal Mijn nakomelingen uit 
het Oostelijk huis opwekken om de 
eenheid te bespoedigen, en tenslotte 
zullen alle volkeren samenkomen onder 
Eén Naam … 
 - in het begin1 vroeg Mijn Zoon jou, 
dochter, welk van de twee huizen 
belangrijker was, jouw huis of Ons Huis; 
je antwoord eerde Mij, en Ik keerde Mij 
toen tot Mijn engelen en vertelde hun: 
"voor dit antwoord gegeven door een 
lijk,2 zal Ik haar herstel verhaasten, en 
haar genezing zal velen genezen … Ik zal 
haar de Belangen van Mijn Huis 
toevertrouwen en zij zal Mijn 
vreugdethema worden, Mijn genoegen 
en Mijn lied, en Ik zal haar uitzenden om 
in Mijn Naam Mijn Boodschappen van 
Vrede en Liefde te verkondigen aan alle 
volkeren van de aarde, zowel aan de 
heiligen als aan de zondaars: 'luister 
naar de hemel, heb berouw en vergeef! 
als jullie tot God terugkeren, Zijn Naam 
loven en zonder ophouden bidden, 
zullen jullie vergeven worden!' dit zal 
haar thema zijn;"  
 ach ja! Mijn Vassula, Ik kende je 
voordat je geboren werd en Ik wist dat Ik 
je temidden van de Plaag3 zou zenden; 
daarom hebben Ik en jij vanaf het begin 

 
1 In 1986. 
2 Geestelijk dood. 
3 Apoc. 6: 8, 11: 6, 13: 12, 16: 2, 16: 11. 

een overeenkomst gesloten, om je voor 
te bereiden op je zending;4 
 
(Later werd ik door Jahweh geroepen om 
door te gaan met deze boodschap, en voeg 
dit stukje hieraan toe.) 
 
… want je bevindt je onder degenen die 
Ik zend voor deze grote strijd, die je hebt 
gezien in het visioen dat Ik je in het 
begin had gegeven; de veldslag van Mijn 
Grote Dag5 tegen de drie verdorven 
geesten die Mijn Heilige Drieëenheid 
naäpen door zichzelf te formeren in een 

driehoek 6 deze drie verdorven 
geesten aan elk van de drie hoeken 
verbeelden de draak, en het eerste en het 
tweede beest; de grote draak, het 
oorspronkelijke serpent bekend als de 
duivel of Satan, zal nog slechts voor zeer 
korte tijd doorgaan de wereld te 
misleiden; en de macht en de autoriteit 
die hij aan het beest geeft, tezamen met 
het tweede beest alias de valse profeet, 
zullen ten val worden gebracht en Ik zal 
triomferen; 
 daarom heb Ik je gevraagd te vasten7 
zodra je geboren was … Ik liet je ziel een 
eed zweren voor Mijn Altaar, om 
gedurende drie dagen en drie nachten in 
het donker te blijven;  
 welnu, vertel deze generatie hoe Ik 
hun wijsheid verafschuw, en ofschoon ze 
meer wilde dieren zijn geworden dan 
heiligen naar Mijn gelijkenis, brand Ik 
nog steeds van liefde voor hen; Ik ben 
jullie God en jij, generatie, ofschoon er 

 
4 Na mijn geboorte gingen mijn ogen gedurende drie 
dagen en drie nachten niet open. 
5 Apoc. 16: 14. 
6 Het teken van het Beest, waar we deze delta zien op 
gebouwen en in letters op gebouwen, alsook op 
andere plaatsen. 
7 Door mijn ogen gesloten te houden gedurende 3 
dagen en 3 nachten. Mijn ogen gingen niet open. 
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zo op uit om Mijn Naam te besmeuren, 
je bent Mijn kroost; de dagen komen 
waarop de een tot de ander zal zeggen: 
"wat benijd ik deze doden, hoezeer 
verlang ik een van hen te zijn... waarom 
was ik onder hen die als een brandend 
stuk hout waren, ontrukt aan de 
vlammen?" vandaag spreek Ik in het 
hart van Mijn Heiligdom: "het woord dat 
Ik aankondig is niet tot je veroordeling, 
maar om je ziel te genezen en je te 
redden;" 
 en jij, dochter, die Ik heb uitgekozen, 
Ik zal je helpen, dit is een belofte van de 
Heilige; Ik zal een engel bij je plaatsen: 
als je rent zul je niet moe worden, als je 
loopt nooit vermoeid, want hij zal je 
dragen op zijn vleugels, en Ik, van Mijn 
kant, zal je kracht vernieuwen;  
 moed, dochter; Ik zegen je; 
 

 
 

Later: 
 
Jezus Christus, wat kan ik voor U doen? 
 
bemin Mij … laat je hart Mijn geur zijn, 
de geur die Mijn Huis één zal maken, de 
geur die Mijn loot uit het Oosten ertoe 
kan brengen uit te roepen: "de Amen wil 
dat Zijn Belofte zal worden vervuld, de 
Verrezen Christus staat vlak voor onze 
deur met verdriet in Zijn Ogen … want 
wij hebben Zijn doodsangst, Zijn Kruis 
en Zijn Kruisiging verdubbeld;  
 “de Heilige staat aan mijn deur, 
Broeder,1 zoals bij de Verschijning aan 
Zijn apostelen, zegt Hij mij: 'vrede zij 
met je; zoals de Vader Mij gezonden 
heeft zo zend Ik jou,2 ga nu je Broeder 

 
1 De Rooms-Katholieken. 
2 Joh. 20: 21. 

ontmoeten en verenig de data van Pasen, 
dan zal Ik je de gave van liefde geven en 
je zicht herstellen; Ik wil niet dat je 
omkomt in je eigen dwaasheid; Mijn 
verdriet is inderdaad dubbel; dubbel is 
Mijn kreunen; ga nu en verlicht Mijn 
pijn, broeder, ga en verheerlijk Mij door 
de data van Pasen één te maken;'”  
 Vassula, tenslotte zullen Onze Twee 
Harten triomferen; 
 

   
 

 
16 december 1994 

 
Ik geef je Mijn Vrede;  
 laat Mijn kleren nooit los, houd je vast 
aan Mijn zoom … Mijn Geest zal je 
kracht geven, standvastigheid, moed en 
een vlam om andere harten te 
ontvlammen; Ik zeg je: niemand die Mij 
verheerlijkt wordt door Mij in de steek 
gelaten, niemand die een verdord land 
bevloeit wordt door Mij 
veronachtzaamd; Mijn Hart is te 
gevoelig en zuiver om niet ontroerd te 
worden; Mijn minzaamheid slaat je gade 
als een moeder, als een vader, elk facet 
van je gedrag wordt door Mij opgemerkt;  
Ik bemin je, twijfel niet aan Mijn Liefde; 
je bent Mijn leerlinge en Ik, je Leraar; Ik 
heb je niet enkel onderricht voor jou 
alleen, maar Mijn Onderrichtingen zijn 
bedoeld voor jullie allen … de Wijsheid is 
je Heilige Metgezel; ecclesia zal 
herleven;  
 geef het schrijven niet op; Mijn Hand 
zal jouw hand leiden en Mijn Stem zal 
door velen worden gehoord, want dat is 
Mijn Wil en het zal gebeuren; en jij, 
dochter, bemin Mij, verlang naar Mij en 
schrijf: wees Mijn Echo, doe je best en Ik 
zal de rest doen; 
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18 december 1994 

 
Heer! 
U hebt mij in de diepten van de Nacht 
geworpen, 
naar zijn donkerste, diepste plaats hebt 
U mij geworpen. 
Waarom verbergt U Uw Gelaat voor 
mij? 
Hoe kan ik het wonder van Uw Stem 
horen in het donker; 
ik strek mijn handen uit, tastend naar 
Uw Hand, 
naar de zoom van Uw kleren, 
maar ik vind niets waar ik mij aan kan 
vastklampen. 

 
Mijn Liefde voor jou kent geen grenzen; 
als jij door de verschrikkingen van de 
Nacht gaat, vrees niet … Mijn Vassula, Ik 
ben met je - Ik ben met je; Ik put Mijn 
troost uit jouw verdriet; jij bent Mijn 
troost; Mijn hoofdsteun en Mijn tuin; 
laat je hart wegkwijnen door een 
verlangen naar Mij;  
 wees niet jaloers op je omgeving en 
laat je hart geen onzin spreken; je komt 
uit geloof tot Mij, wat is 
wonderbaarlijker dan alle wonderen? Ik 
zeg je, je zult tenslotte je loon 
ontvangen; Ik heb je benoemd tot Mijn 
Echo om de woorden die Ik uitspreek 
verschillende malen te herhalen; doe je 
echt je best om Mij te behagen en Mij te 
dienen? 
 
Als ik dat doe, is dat dankzij Uw Geest van 
Genade. 
 
kijk, vandaag heb Ik je over zoveel 
volkeren aangesteld om Mijn Echo te 
zijn en Mijn Kerk te doen herleven, Mijn 

Kerk te herenigen en te verfraaien; Mijn 
rijk op aarde is nabij en om Mijn kudde 
te redden heb Ik offers nodig, 
edelmoedigheid en liefde … zie zelf: hoe 
gering je inspanningen zijn geweest om 
zoveel zielen te winnen! Ik verzeker je, 
dat Ik door het houden van jouw ziel in 
de verschrikkingen van de Nacht, zoveel 
zielen win; ja, dankzij jouw aanvaarding, 
kan Ik nu nog meer genieten van Mijn 
tuin;  
 Mijn bruid, Ik ben Koning in jou … 
kind-van-Mijn-opvoeding en gevormd 
door Mijn Goddelijke Handen, Ik zeg je: 
Mijn Kerk zal op een dag in 
vreugdekreten uitbarsten, omdat Ik in 
Mijn eeuwigdurende liefde deze 
Geloofsafval zal beëindigen, sneller dan 
voorzien; 
 
Toch is het ergste nog niet gekomen … 
 
het ergste moet nog komen, niets kan 
ineens worden voortgebracht; Mijn 
Vader zal Zijn Machtige Hand 
openbaren aan de armen, maar wat de 
afvalligen en de Rebel betreft, hen zal 
een orkaan van vuur uit het Oosten 
verschroeien vanwege alle gemene 
dingen die ze hebben gedaan … de 
schuldige zal sterven voor zijn schuld; 
als hij zich vóór Mijn Dag bekeert en 
herstelt wat hij heeft vernield en zijn 
zonde erkent, zal Ik hem vergeven en zal 
hij leven en niet sterven: dit is Mijn 
driewerf Heilige Wet; 
 

 
 
(Later:) 
 
(Boodschap voor Argentinië.) 
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schrijf: Argentinië! Argentinië, je bent 
van Mij! open je hart, niet je verstand; 
sla je ogen op naar de hemel en je zult 
Mijn glorie, Mijn heerlijkheid en Mijn 
heerschappij zien, maar zolang jij je 
ogen op de wereld gefixeerd houdt, zul je 
de pracht van Mijn edelmoedigheid niet 
zien die over je wordt uitgestort om je te 
redden... Ik zal het niet moe worden 
naar je gunst te dingen, want Ik heb je 
welwillende daad1 in overweging 
genomen die je naar best vermogen hebt 
aanvaard;  
 Ik kom om je te zeggen dat de God die 
je bent vergeten, jou nooit is vergeten; 
ofschoon je Mij alleen van de buitenkant 
kende, ben je gezegend; - vandaag nodig 
Ik je aan Mijn tafel; kom, laat ons elkaar 
van hart tot Hart ontmoeten en je zult 
profijt hebben van de Rijkdommen die 
Mijn Heilig Hart je aanbiedt; zonder 
deze2 kun je niet leven; 
 
 

24 december 1994 
 
Heer, Leraar en Verlosser? 
 
Ik Ben;  
 Ik heb van Hart tot hart tot je 
gepredikt, Ik heb deze dingen gedaan om 
je te veroveren, Ik wilde dat Mijn 
leerlinge van Mij zou leren om zielen 
voor Mij te veroveren; Ik bemin jullie 
allen eeuwig … leerlinge, Ik wil dat je Mij 
trouw bent; dit is het geschenk dat je Mij 
kunt aanbieden tijdens de Nachtmis! - je 
trouw van je hart; en als je het doet, 
zullen Mijn Vader en Ik Onze Heiligheid 
in jou tonen om je te sterken in deze 
strijd van de Plaag;3 als een van de 

 
1 De edelmoedigheid en trouw die Argentinië heeft 
getoond voor de verschijningen van San Nicolas. 
2 Jezus sprak over het mysterie van de Eucharistie. 
3 Apoc. 15: 1, 6: 7, 11: 6, 16: 2, 13: 12, 16: 11. 

volgelingen van het Beest vijandig 
tegenover je is, wees dan als een slinger 
voor hen en vernietig ze zoals in het 
visioen4 dat Ik je heb gegeven …  
 nu, kleintje, wees één met Mij; laten 
we doorgaan deelgenoten te zijn; Ik ben 
de Heer, vrees dus niet; Mijn Naam: 
Jezus Christus, Zoon van God en 
Verlosser;  
 

   
 

 
26 december 1994 

 
U hebt mij deze Boodschap 
toevertrouwd. 
Mij ingezet om voor Uw Belangen zorg 
te dragen, 
maar mijn onderdrukkers verzamelen 
hun krachten 
tegen Uw Boodschap om haar te 
vernietigen. 
Wat kan ik nu doen met mijn blote 
handen? 

 

 
4 Het visioen: ik zag mijzelf, vastgehouden door de 
volgelingen van het Beest. Ze namen mij mijn 
kruisbeeld-ring af, verdwenen voor een poosje ermee 
en kwamen er toen mee terug. Ze gaven hem aan mij 
terug. Toen ik hem aannam, wist ik dat ze hem 
hadden ontheiligd. - Daarna vergezelden ze mij naar 
hun deur om te vertrekken, maar toen ik hun hal 
doorliep hadden ze daar het Embleem van het Beest 
aan de muur (precies zoals wij het kruisbeeld hebben 
hangen). Ik nam een snel besluit; toen ik dichtbij een 
soort slinger zag, greep ik die, en met heel mijn 
kracht trof ik hun Embleem recht in het oog 
(centrum), waardoor het vernietigd werd met alle 
slechte macht die daarin was. Terwijl ik die 
beslissing nam, wist ik dat dat mij het leven zou 
kunnen kosten. Maar ik dacht dat het de moeite 
waard was voorzover ik ook hun macht zou kunnen 
breken. - Zodra ik het had verbrijzeld werden deze 
volgelingen van het Beest, die mij naar hun deur 
vergezelden, door vrees bevangen en ze beefden. En 
ik begreep dat zij door het vernietigen van hun 
Embleem ook gebroken waren en geen macht over 
mij hadden. 
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Ik weet het; bemin Mij en geef jezelf wat 
rust;  
 Mijn kind, Ik zal tenslotte triomferen, 
dus bekommer je nu om Mijn 
Hartkloppingen; elke Harteklop is een 
oproep aan een ziel om tot Liefde terug 
te keren; Mijn Hartkloppingen worden 
niet allemaal gehoord, en oh,1 zoveel 
zielen zetten koers naar het eeuwige 
vuur... alles wat Ik van je verlang is een 
onophoudelijk gebed; wees waakzaam 
en gebruik het 
onderscheidingsvermogen dat Ik je heb 
gegeven; heb Ik je niet voldoende bewijs 
van Mijn Liefde gegeven? 
 
Heer, geef mij alstublieft een zichtbaar 
teken van Uw Liefde. 
 
bloem-van-Mijn-Passie, zo zij het; Ik zal 
je, omwille van je liefde, een teken van 
Mijn Liefde geven, niet dat Ik je dat al 
niet heb gegeven, maar Ik wil je 
standvastigheid vermeerderen met dit 
teken op jou; 
 
Ik bemin U tot in de dood. 
 
ach … wat zijn deze woorden een balsem 
voor Mij en in het mysterie van Mijn 
Koninkrijk een redding voor een ziel; 
kom, Mijn kind! 
 
 

27 december 1994 
 
Mijn dochter, broos als je bent, kan men 
zeggen dat jij niet getuigt in Mijn Naam? 
mits je zwak en broos blijft, zal Ik 
doorgaan je te overschaduwen in Mijn 
Sterkte; 
 luister naar Mij en verheug je: Degene 
die je heeft gevoed en je mond heeft 
gevuld met Hemels Manna zegt tegen je: 

 
1 Dit was een zucht. 

Mijn Wederkomst is aanstaande; Mijn 
Vassula, ja, verheug je en wees blij! Ik 
ben op de weg waarlangs Ik was 
weggegaan; Mijn Wederkomst is zelfs 
dichterbij dan hij was toen jij je 
bekeerde;2  
 door de kracht van de Heilige Geest 
heb Ik je opgewekt, Mijn kind, om in 
volmaakte eenheid met Mij te zijn en in 
Mijn Naam voor de menigten te 
getuigen, jezelf aan hen gevend tot het 
uiterste van je capaciteit; je trouw 
behaagt Mij; daarom zal Ik doorgaan 
Mijn Plan in jou te ontwikkelen, totdat 
het is voltooid … en de armen zullen iets 
horen dat nooit eerder is gezegd en ze 
zullen Mijn Heilig Gelaat op jou zien, en 
zij die Mij nooit hebben gekend, zullen 
tot Mij naderen en zij wier ogen 
versluierd waren, zullen heel Mijn 
Heerlijkheid zien … en al wie door Mijn 
Geest zal worden bewogen, die vandaag 
overal waait, zal erfgenaam zijn van Mijn 
Koninkrijk en de Vader zal hem 
verwelkomen samen met een menigte 
van engelen in de Hemel;  
 Ik zegen je nu; ic; 
 

 
2 Dat was in 1985 (vandaag 9 jaar geleden). 
 


