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Voorwoord en verantwoording 

Lieve lezer. De boodschap van dit boekje heb ik opgetekend in een week tijd. 

Iedere morgen met mijn tijd met God kreeg ik een helende boodschap door via 

de Heilige Geest. Een boodschap van Jezus zoals ik dat heb beleefd. Ik heb het 

opgetekend als een rechtstreekse boodschap van Jezus. In de vorm van een 

profetie. Ik wil je echter op het hart drukken dat geen enkele profetie volmaakt 

is. Elke vorm van profetie waarbij de wil en de geest van de mens wordt 

uitgeschakeld zoals bij automatisch schrift of boodschappen onder trance zijn 

per definitie niet van God. God werkt altijd samen met onze geest en onze wil 

waardoor elke profetie gekleurd wordt door onze geest en persoonlijkheid. Dat 

maakt de boodschappen van God heel persoonlijk maar ook kwetsbaar. Paulus 

schrijft zelf in de Bijbel dat ons profeteren onvolmaakt is. 

1 Corinthiërs 13:9  Want nu zijn onze kennis en ons profeteren nog onvolmaakt. 

Ik nodig je uit deze bijzondere en bemoedigende boodschap van Jezus te lezen 

met een open hart en alles te toetsen in je hart. Als je er helemaal niks mee kunt 

mag je het ook gewoon naast je neerleggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat 

deze boodschap vele harten diep zal raken en vullen met Gods Liefde. 

 

Ik bid je Gods liefdevolle nabijheid toe en openbaring van de Heilige Geest en 

ontmoeting met Jezus tijdens het lezen van deze boodschap. 

 

Robert van Mierlo 
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Een helende reis met Jezus 

Lieve jij, graag neem Ik je mee op een helende reis naar je verleden, heden en 

toekomst. Tijd zoals jij die beleeft is niet zoals die werkelijk is. De tijd is niks 

anders dan het leven zelf beleefd in momenten. Verleden, heden en toekomst 

zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar continu. Jouw geest staat 

boven de tijd en is eeuwig. Jij bent goddelijk geschapen naar Ons beeld en daarin 

ook tijdloos en eeuwig. 

Ik wil je graag vertellen wie je bent, waarom je bent en wat je bestemming is. 

Hierdoor ga je beter begrijpen en leven wie je bent. 

Jij bent een expressie van Mijn liefde. Ik heb je kunstig gemaakt. Ik heb je niet 

gemaakt vanuit een statisch ontwerp maar vanuit het Leven zelf. Jouw geest is 

onderdeel van Mijn Geest. Jij bent uit Mij genomen en hebt een eigen bestaan 

gekregen met een vermogen om zelfstandig te scheppen en leven voort te 

brengen. 

 

Ik wil graag iets vertellen over je persoonlijkheid, je authenticiteit, je kwaliteiten, 

gaven en talenten. 

Kijk eens naar je vingers. Elke vinger heeft een unieke vingerafdruk. Zelfs als je 

deel uitmaakt van een eeneiige tweeling is je vingerafdruk nog uniek. Er is geen 

mens op aarde die dezelfde vingerafdruk heeft als jij. Jij bent uniek. Jij bent een 

eigen persoonlijkheid. Dat is het kostbaarste geschenk wat Ik je heb gegeven. 

Dat wordt ook nooit meer van je afgenomen. Die persoonlijkheid is eeuwig. 

Kijk eens naar de lijnen op je vinger. Elke lijn vertelt een verhaal. Elke lijn is een 

expressie van een opeenstapeling van ervaringen van mensen uit je 

voorgeslacht. Jij draagt de genen die je hebt meegekregen van je ouders die zij 

weer hebben meegekregen van hun ouders, enzovoort. 

Jullie weten veel over erfelijkheid en genen maar hebben totaal geen inzicht. De 

genen bepalen niet hoe je eruitziet maar jij bepaalt hoe je genen eruitzien! 

Erfelijkheid wordt gevormd door het leven zelf en verandert continu tijdens het 

leven door keuzes die jij maakt. 

Jij draagt de keuzes met je mee van je voorgeslacht maar die zijn niet definitief. 

Jij mag deze weer transformeren naar jouw inzicht en verlangens samen met 
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Mij. Maar weet dat jij verbonden bent en blijft met je voor- en nageslacht en met 

alles om je heen. Jouw keuzes hebben invloed op verleden, heden en toekomst. 

Jij bent een individu en hebt een eigen unieke persoonlijkheid, maar je maakt 

onderdeel uit van het groter geheel en kan er niet los van bestaan. Jij bent 

onderdeel van een groter geheel, van een lichaam dat Mijn Liefde tot expressie 

brengt.  

Je zult pas in je bestemming komen als je het groter geheel begrijpt en aanvaardt 

en deel gaat uitmaken van de flow, de beweging van het Lichaam vanuit Liefde. 

Jij bent niet alleen. Jij bent ook je naaste in verleden, heden en toekomst en 

samen vormen jullie het Lichaam dat Mijn Liefde tot expressie brengt. Sluit je 

dan ook niet langer af maar open je en verbind je in liefde met je naaste waar Ik 

je mee verbind in je leven. Jouw kwaliteiten en persoonlijkheid zijn nodig in het 

geheel! Niemand is overbodig. Elke ervaring is nodig. 

Wees dankbaar. Dankbaarheid opent jouw kwaliteiten en voegt daaraan toe. 

Mijn Geest beweegt door de geslachten heen. Elk persoon, elke ervaring, elke 

gebeurtenis laat iets achter in de geest en geeft dit door aan het volgend 

geslacht. Zo ontstaat jouw persoonlijkheid en jouw kwaliteiten waar jij mee 

geboren wordt. De mens heeft een eigen verantwoordelijkheid maar Ik begeleid 

deze processen nauwkeurig zodat deze niet uit de hand lopen. Door 

dankbaarheid open je alle mooie kwaliteiten die zijn doorgegeven. Alles heeft 

zijn bestaan in Mij. De mens voegt toe en ontwikkelt kwaliteiten.  

Door dankbaarheid open je deze goddelijke kwaliteiten die zijn doorgegeven en 

jij mag daar aan toevoegen en deze ontwikkelen op jouw eigen authentieke 

wijze. 

Beschadigingen die zijn ontstaan in de erfelijkheid van kwaliteiten zijn nooit 

definitief. Jij mag deze beschadigingen samen met Mijn Geest gaan helen. Ik, 

Jezus ben naar de aarde gekomen om de beschadigingen van de ziel en het 

lichaam door de zondeval te herstellen. In Mij is er heling en herstel van alles 

wat leeft in afgescheidenheid van Mijn Liefde. 

Jouw persoonlijkheid, kwaliteiten en gaven mag je laten reinigen en helen in 

Mijn Liefde door diepe dankbaarheid, geloof en vertrouwen in Mij en mijn 

onderwijzing. 
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Omdat jij verbonden bent met een groter geheel en jij onderdeel uitmaakt van je 

voor- en nageslacht in verbinding met alle ervaringen, maakt ook jouw heel 

worden deel uit van een groter geheel. 

Jouw heling brengt heling in de verbindingen in liefde in je leven. Jij mag Mijn 

Licht en Liefde doorgeven door zelf meer en meer in het Licht te gaan staan en 

meer heel te worden. 
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Heel jezelf door dankbaarheid en vergeving en eren van 

je ouders en voorgeslacht 

Jouw kwaliteiten, gaven en talenten en je persoonlijkheid zijn ontstaan vanuit je 

voorgeslacht. 

Daarom heb Ik ook onderwezen het belang van het eren van je ouders. Jij bent 

uit hen voortgekomen. Door je ouders te eren, eer je de bron van je bestaan en 

eer jij jezelf. Door het eren van je ouders en hen te danken voor alles wat ze je 

hebben gegeven ontvang je heling. 

Je eert je ouders door in nederigheid en diepe dankbaarheid de kwaliteiten van 

je ouders in ontvangst te nemen die zij je gegeven hebben. Je eert hen door deze 

verder te ontwikkelen en tot expressie te brengen in je leven. Ook als jij je 

ouders niet kent is dit van belang. Want je bent verbonden met je ouders via je 

genen ook als je hen niet kent. Jouw persoonlijkheid is een afdruk van hun 

ervaringen en van hun voorgeslacht. Dat kun en mag je niet ontkennen. Je zou 

jezelf ontkennen. Je mag en hoort trots te zijn op je afkomst. 

De fouten, tekorten en zonden van je voorgeslacht die nu aan jou kleven mag je 

vergeven in Mijn naam. Door vergeving ontvang je heling voor jezelf en open je 

heling voor degenen die met jou in verbinding staan. 

Door dankbaarheid voor alles wat je van je voorouders hebt mogen ontvangen, 

door hen te eren, lief te hebben en te vergeven, ontstaat er een stroom van 

heling waardoor je persoonlijkheid diep gereinigd wordt en opnieuw geworteld 

wordt in Liefde. Je mag trots en dankbaar zijn voor de kwaliteiten die je van hen 

hebt mogen ontvangen. Deze houding is de basis voor ontwikkeling. 

Je werkt met hetgeen je hebt. Door dit volledig te aanvaarden in dankbaarheid 

kunnen deze kwaliteiten zich ontwikkelen en in hun bestemming komen. 

Weet dat de meeste kwaliteiten vaak in heel moeilijke levensomstandigheden 

zijn ontwikkeld.  

Jouw kwaliteiten zijn het gevolg van de ervaringen van duizenden mensen uit je 

voorgeslacht. Mensen uit je voorgeslachten hebben vele levenservaringen 

gehad. Ze hebben dingen ervaren en deze verwerkt en hebben zich ontwikkeld. 

Deze ervaringen en kwaliteiten liggen opgeslagen in jouw genen. Daarom kun jij 

dingen aanvoelen, meevoelen, compassie hebben en heb je bepaalde 

kwaliteiten die je zelf niet hebt ontwikkeld maar zijn meegegeven met je 
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geboorte. Dit is een schat waar je dankbaar voor mag zijn in alle nederigheid. Jij 

bent ook verantwoordelijk om hier iets moois mee te doen. 

De negatieve ervaringen en kwaliteiten mag je helen door vergeving vanuit Mijn 

Liefde zodat alleen de positieve kwaliteiten overblijven en zich verder mogen 

ontwikkelen. 

Als je niet meer weet wat je positieve kwaliteiten zijn die je van je vader en 

moeder hebt ontvangen mag je dat aan Mij vragen. Ik wil je die graag laten zien. 

Geen mens is enkel slecht. Alle mensen zijn geschapen naar Mijn beeld en 

hebben goddelijke kwaliteiten. Ik blijf waken over deze goddelijke kwaliteiten. 

Zelfs als je ouders in jouw ogen verdorven of slecht zijn of zelfs als je verwekt 

bent vanuit verkrachting, dan nog zijn daar goddelijke kwaliteiten die je van je 

ouders hebt ontvangen. 

Jij mag door diepe vergeving de kwaliteiten ontdekken en uit het stof halen. 

Door het goede in je ouders te eren, eer je Mij en jezelf en stop je de negatieve 

spiraal van duisternis in en door jouw leven. 

Stop het negatief denken en praten. Ik wil je helpen de goddelijke kwaliteiten te 

ontdekken en te zien en deze in het Licht te brengen vanuit Mijn Liefde. 

Door deze kwaliteiten te ontdekken ga je meer in dankbaarheid en liefde leven 

en leer je van jezelf te houden en het geschenk van het leven te waarderen dat 

je van Mij hebt gekregen. 

Want het Leven zelf en alle goddelijke kwaliteiten komen van Mij. Ik ben 

intensief betrokken bij elk leven en bij de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, 

ziel en geest. 
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Oordeel nooit 

Omdat jij niet de ervaringen kent die iemand meekrijgt bij de geboorte van het 

voorgeslacht en vanuit de cultuur en andere krachtvelden van waaruit iemand 

geboren is, kun en mag je nooit iemands gedrag be- of veroordelen. Ieder 

individu heeft een last die hij meekrijgt vanaf de geboorte door de zondeval. 

Deze verschilt sterk per persoon en is van de buitenkant niet te zien. Zelfs binnen 

één gezin kan dat sterk verschillen. Sommigen dragen zware tot zeer zware 

lasten met zich mee. Het is jouw taak om mee te helpen helen door Liefde. Niet 

om te oordelen. 

Sommigen dragen zware lasten met zich mee vanaf de geboorte, anderen 

dragen deze lasten door gebeurtenissen van het leven zelf. Maar ook de mensen 

die zijn beschadigd door het leven zelf en misschien wel door de verkeerde 

keuzes die ze zelf hebben gemaakt, hebben geen oordeel nodig maar liefde en 

heling. 

In Mijn liefde is geen oordeel maar een diep verlangen om te helen. 

Ook jij hebt liefde nodig en geen oordeel. Oordeel jezelf niet maar laat Mijn 

Liefde je leven helen en heel jezelf door ook jezelf te vergeven en lief te hebben. 

Mensen die handelen vanuit haat en boosheid, handelen vanuit diepe pijn en 

eenzaamheid en verwerping. Ze hebben liefde nodig om hun ziel te helen zodat 

ze weer mogen ontdekken wie ze zijn. Daarom heb Ik ook geboden voor je 

vijanden te bidden en hen te zegenen en hen de andere wang toe te keren in 

plaats van terug te slaan. Onvoorwaardelijke liefde en vergeving is de grootste 

helende kracht op aarde. Deze kun je vinden in Mij. 

Vijanden bestaan dan ook niet. Alleen verwonde zielen. Maar zij maken ook deel 

uit van de mensheid waar ook jij mee verbonden bent en zijn daarom ook jouw 

broers en zussen. Ze zijn deel van jou en daarom dien je hen lief te hebben als 

jezelf. Heb je naaste lief als jezelf. Alles wat je vijand doet heb jij ook ooit gedaan 

in je voorgeslacht en draag je dus met je mee. Door lief te hebben en te 

vergeven doorbreek je deze banden van zonde en heel je niet alleen jezelf maar 

ook een stukje mensheid. Ik geef je kracht om te vergeven. 
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Verleden, heden en toekomst zijn met elkaar verbonden 

Tijd maakt dat er verleden, heden en toekomst is maar Ik ben eeuwig en voor 

Mij is er geen tijd. In de hogere werkelijkheid van Mijn koninkrijk bestaat tijd 

niet. Er is alleen het NU. 

Wat in het verleden is gebeurd maakt deel uit van wie je nu bent. Wat je nu 

beslist heeft invloed op toekomst en verleden. Verkeerde beslissingen uit het 

verleden kunnen hersteld en uitgewist worden waardoor het verleden 

verandert. Beslissingen die je nu neemt veranderen je toekomst. Alles wordt 

besloten in het nu. Het verleden, het heden en de toekomst worden bepaald 

door het NU. Alleen het nu bestaat. Wees daarom ook volledig aanwezig in het 

NU. Mijn naam is: JHWH, Ik ben die Ik ben. De aanwezige! Ik heb jou geschapen 

naar Mijn beeld en gelijkenis om ook aanwezig te Zijn. 

Alles wat jij hebt meegemaakt in je leven, wat mensen je hebben aangedaan en 

wat jij jezelf hebt aangedaan kun je helen in Mijn Liefde. Het verleden bevindt 

zich in het nu nog steeds in je leven in de lagen van je bewustzijn, je ziel en je 

lichaam. Je ziel en lichaam hebben de energetische lading en de herinnering van 

de ervaringen opgeslagen en zijn nog aanwezig. Het verleden is in die zin nog 

aanwezig in je leven en heeft heling nodig. 

Je kunt jezelf helen in Mijn Liefde door met Mij op reis te gaan naar de 

herinneringen en ervaringen die je ziel en lichaam hebben beschadigd om daar 

Mijn goddelijk Licht te brengen. Door Mijn Licht en Liefde worden alle wonden 

en striemen van lichaam en ziel geheeld. Mijn Licht verandert zelfs het verleden 

en doet dingen herstellen alsof ze nooit zijn gebeurd. Andere ervaringen worden 

omgebogen tot iets zeer kostbaars. 

Heling vindt plaats door vanuit je hart te vergeven, los te laten, te zegenen en 

het beschadigde deel te laten vullen met Mijn Liefde, Mijn goddelijk Licht.  
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Heling van het verleden 

Je kunt je verleden helen door Mij uit te nodigen in je pijnlijke ervaringen in het 

verleden om deze nu samen met Mij te verwerken en te beleven. Ik zal je leiden. 

Ik zal je helpen vergeven en lief te hebben en te helen. Door je verleden te helen 

vindt er zeer krachtige heling plaats in verleden, heden en toekomst. Alles wordt 

anders. De geschiedenis verandert. Niet alleen jouw leven maar dat van allen die 

erbij betrokken waren. Door jouw heling is er immers geen schuld meer en 

worden ook de gevolgen veranderd. De ketting van de macht van de zonde en 

vernietiging wordt verbroken door het verleden te helen. 

Als mensen over je grenzen zijn gegaan ontstaat er pijn in je ziel. Door onrecht, 

verwerping, misbruik, mishandeling, miskenning, enz. ontstaan er wonden in je 

ziel. Deze ervaringen worden opgeslagen in je ziel en lichaam en beschadigen je 

zelfbeeld, je Godsbeeld en het beeld van het leven zelf. Deze beschadigingen 

leven voort en geef je weer door aan anderen. Ervaringen die niet goed worden 

verwerkt vanuit Mijn Liefde worden opgeslagen en weggedrukt in je 

onderbewustzijn maar blijven aanwezig en doen hun vernietigend werk in je 

leven. Er ontstaat angst, onzekerheid, innerlijke onrust, woede, irritatie en haat. 

In het lichaam kunnen deze verstoringen zich ontwikkelen tot velerlei kwalen. In 

het uiterlijk leven kunnen deze verstoringen leiden tot het niet kunnen 

ontwikkelen van duurzame relaties en vriendschappen. Verstoringen kunnen je 

belemmeren in het ontwikkelen van je gaven en talenten en succes weghouden 

in je leven. 

Ben jij bereid om je diepgaand te laten helen door Mijn Liefde? 

Ben je bereid om samen met Mij op reis te gaan en diepgaand te vergeven, los te 

laten en tot heling te komen? 

Ben je bereid in Mijn voetsporen te treden en je boosheid, haat, onmacht, trots, 

opstandigheid, oordeel en kritiek los te laten en door Mijn Liefde te vergeven, te 

zegenen en te helen?  

Weet dat alles wat mensen jou hebben aangedaan, dat het ook in jouw hart zit. 

Alle denkbare zonden zijn in jouw voorgeslacht aanwezig en daardoor ook in 

jouw genen aanwezig. Door te vergeven heel jij ook jezelf. 

Weet dat Ik, Jezus Christus, alles heb ondergaan om jou vanuit Mijn Liefde te 

kunnen helen. Ik heb elke zonde gedragen, Ik heb elke verwerping, 
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mishandeling, misbruik, miskenning, enz.  ervaren en gevoeld en gebracht naar 

het kruis van Overwinning door Mijn Liefde. 

Deze goddelijke Liefde heb Ik jou gegeven in Mijn Heilige Geest opdat ook jouw 

leven geheeld zal worden. 

Je verleden helen betekent het opgeven van je recht, afsterven van je trots en je 

ego en Mijn Liefde en vergeving omarmen in je leven.  

Het betekent erkennen dat alles ook in jezelf leeft en dat je vergeving en heling 

nodig hebt. Vanuit die vergeving en heling kun je dan ook anderen vergeven en 

helen die net als jij heling en vergeving nodig hebben. Niemand is beter dan de 

ander. De een heeft alleen iets meer van Mijn Liefde en genade begrepen of 

heeft minder meegemaakt dan de ander en is daarom meer vrij en heel. 

Het helen van het verleden gaat dieper dan het helen van de negatieve 

ervaringen. 

Negatieve ervaringen zijn meestal het gevolg van een beschadiging die al in je 

leven aanwezig is waardoor je negatieve ervaringen aantrekt. Negatieve 

ervaringen zijn net als veel ziekte en kwalen niet een op zich staand feit. Het zijn 

vaak symptomen van een dieper liggende oorzaak. 

In de helende reis waar Ik je voor uitnodig gaan we niet alleen kijken naar de 

negatieve ervaringen zelf maar ook van waaruit ze zijn voortgekomen. Zit er een 

diepere beschadiging in je leven van waaruit die ervaringen zijn voortgekomen of 

waardoor jij ontvankelijker bent geweest voor die ervaringen? 

Een kind dat op school gepest wordt, wordt niet alleen beschadigd door het 

pesten maar heeft vaak al een negatief zelfbeeld waardoor het pestgedrag naar 

zich toe trekt of er niet mee kan omgaan. Samen gaan we kijken of er diepere 

oorzaken liggen om tot heel diepe en krachtige heling te komen. 

Elke ervaring kan je zwakker of sterker maken. Ik ga je helpen om van elke 

ervaring sterker te worden. 

Elke ervaring in je leven, in het verleden tot zelfs je vroege kinderjaren, kun je 

met Mijn Liefde transformeren in kracht. 

Weet dat sommige ervaringen tijd nodig hebben om tot heling te komen. Soms 

zijn ervaringen een topje van de ijsberg die om heling vraagt. Soms is een 

ervaring een kleine verstoring die heel gemakkelijk heling ontvangt. Laat het 

resultaat aan Mij over en vetrouw Mij het proces van je heling toe. Het gaat 
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erom dat jij bereid bent het pad van Mijn Liefde te gaan waarin Ik je ga 

onderwijzen. Heden, verleden en toekomst zijn aan elkaar gelijk. Daarom dat 

meerdere processen van heling tegelijkertijd plaatsvinden. Voor jou kan het een 

rommeltje lijken maar Ik weet waar Ik mee bezig ben. Soms breng Ik een situatie 

in het heden om het verleden te helen. Als je Mij toestaat om je leven te helen 

ga ik gebeurtenissen in je leven toelaten zodat er diepe heling kan plaatsvinden. 

Sommige gebeurtenissen zijn niet prettig omdat ze diepe wortels van pijn van 

het verleden aan het Licht brengen. Ik nodig je uit om er samen met Mij 

doorheen te gaan zodat er diepe heling kan plaatsvinden. Weet dat toeval niet 

bestaat. Alles heeft een betekenis. Niet alles is Mijn wil maar alle dingen 

openbaren achterliggende krachten die geheeld kunnen worden en heling nodig 

hebben. Als je daar in Mijn Liefde in aanwezig bent kan er diepe heling 

plaatsvinden en zullen gebeurtenissen – van welke aard dan ook – je niet kunnen 

verwonden maar zullen deze gebeurtenissen je alsmaar sterker maken. 
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Jij hebt betekenis in het geheel 

Ik heb je als uniek persoon geschapen om op een heel unieke wijze die bij jou 

past uitdrukking en expressie te geven aan Mijn Liefde. Juist door in je eigen 

kracht te gaan staan, in je authenticiteit die Ik je gegeven heb, kom je tot 

ontplooiing, tot je ware schoonheid. 

Jouw kwaliteiten, gaven en talenten passen in het geheel van Mijn goddelijk 

ontwerp. Juist door het ontwikkelen en inzetten van jouw persoonlijkheid, 

kwaliteiten en gaven, komt Mijn goddelijk plan tot verwezenlijking. Jij bent 

onderdeel van Mijn droom en van Mijn goddelijk plan. Door jezelf niet te 

ontwikkelen en niet te ontplooien doe je niet alleen jezelf maar ook Mij en je 

medemens tekort. Je ontneemt het goddelijk plan een stuk van haar schoonheid. 

Jij bent onderdeel van het geheel en samen ben je één. Jij bent alleen dan één – 

samen met je medemens en met Mij. Als individu kun je nooit één zijn. Je bent 

pas één in verbinding met het geheel. Ik nodig je dan ook uit om je te openen en 

je af te stemmen op de vibratie, de trilling van Mijn Liefde die alles omvat. Mijn 

Geest die in alles aanwezig is zal je opnemen in het grote geheel van Mijn 

volmaakte Liefde. 

In Mijn Liefde is geen angst maar volmaakte vrede, vreugde, harmonie en 

schoonheid en overvloed aan alles wat nodig is om elkaar te dienen in Liefde. In 

Mijn Liefde is geen gebrek. Gebrek en schaarste komen voort uit gebrek aan Mijn 

Liefde. 

Toen mensen honger hadden maakte Ik brood en vis om hen te voeden. Toen de 

wijn op was maakte Ik hemelse wijn om feest te kunnen blijven vieren. Ik 

voorzag mensen in hun nood om weer te kunnen leven in vrijheid en vreugde. Ik 

voorzie nog steeds! Ga leven in vertrouwen. Ga leven in Mijn overvloed en volg 

je hart. Volg je hart en neem je plek in en ga in vertrouwen je kwaliteiten, gaven 

en persoonlijkheid ontwikkelen en inzetten om je naaste en de samenleving te 

dienen vanuit Mijn Liefde en je zult Mijn goddelijke voorzienigheid gaan ervaren 

in alles wat nodig is. 

Jij bent niet alleen op de wereld. Ik heb je broers en zussen, een heilige familie, 

gegeven om samen Mijn Liefde te beleven en elkaar te dienen. Sluit je niet voor 

hen af maar open je hart en dien vanuit Mijn Liefde.  

Ik zal mensen op je pad brengen die jij mag dienen en mensen die jou zullen 
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dienen en voort zullen helpen met alles wat nodig is. Vertrouw op Mijn 

goddelijke leiding en wees nederig genoeg om de mensen die Ik op je pad stuur 

te ontvangen als gezonden in Mijn naam. Het kunnen hooggeplaatste mensen 

zijn maar ook kinderen, je eigen familie, eenvoudige mensen, zwervers, mensen 

met problemen, onaangename mensen, enz. Al deze mensen hebben een 

boodschap voor je. Luister naar deze boodschap! Wijs Mijn boodschap, via hen 

gegeven, niet af. Ieder mens heeft een boodschap van Mij. Zelfs zij die niet in Mij 

geloven dragen een boodschap in zich van Mij. Luister naar hun boodschap en je 

zult groeien in wijsheid, inzicht, nederigheid en liefde. 

Wees niet egocentrisch. Jouw gaven en talenten, jouw bezit en vermogen heb je 

ontvangen uit genade om te dienen in Liefde en te delen met anderen. Juist door 

het delen ontvang je vreugde en zal je vermogen vermeerderen. Omdat je groeit 

in verantwoordelijkheid kan Ik je meer toevertrouwen. Het is goed om te 

verlangen om te groeien in verantwoordelijkheid. Niet om te heersen over 

mensen maar om te groeien in dienstbaarheid en vreugde. Want niets geeft je 

grotere vreugde dan een bijdrage te mogen leveren aan het geluk van anderen. 

Loop daarom niet langer weg van je verantwoordelijkheid. Ik zal je helpen. Ik ben 

erbij. Keer je gezicht niet af van de nood om je heen maar laat je leiden door je 

hart. Ik ben bij je. Ik zal voorzien in alles wat nodig is. Kom uit je comfortzone en 

Houdt  Mijn Liefde niet tegen. Wees niet bang maar vertrouw op Mij. Ik zal je in 

de ruimte zetten en je voorzien in alles wat nodig is. Weet dat Ik van je houd en 

Mij verantwoordelijk voel voor jouw leven en je geluk. Je zult juist volmaakt 

gelukkig zijn in het uitleven van Mijn goddelijk plan. Buiten Mijn volmaakt plan 

zul je nooit de volmaakte vervulling vinden die je zoekt. Alleen in Mijn goddelijke 

bestemming is volheid van vreugde en vrede, geluk en voldoening, kracht en 

liefde. 

In zelfbehoud zit schaarste en gebrek, angst en bezorgdheid, boosheid en kritiek, 

oordeel en schaamte. In het geven van jezelf in Liefde zit bevrijding en 

verlossing, vreugde en vrijheid, liefde en kracht en goddelijke voorzienigheid 

omdat Ik Liefde ben en je Mij zult ontmoeten. 

Alles wat je hier op aarde opgeeft en zaait in Mijn Liefde zal zich vermeerderen 

en tot wasdom komen in Mijn koninkrijk van Liefde. Niks van wat jij opgeeft en 

weggeeft in Liefde is verloren. Wat jij geeft, spreekt en doet in Liefde komt in 
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Mijn handen. Je geeft dan ook niks weg maar je zaait Liefde. Je vermeerdert 

Liefde in je leven en in dat van anderen. Daarom word je rijker door te geven. Je 

bouwt Mijn koninkrijk waar jij deel van uitmaakt. Elke keer als jij met een zuivere 

intentie je medemens dient in Liefde word je rijker. Door te dienen in Liefde 

wordt iedereen rijker. Je naaste wordt rijker, Ik word rijker en jij wordt rijker. 

Blijf daarom steeds wegen zoeken om te groeien in Liefde en te zaaien in Liefde. 

Laat je niet verleiden om iets terug te willen ontvangen dan de vreugde van het 

geven. Want door iets terug te willen ontvangen mis je de vreugde van het 

geven en de zegen van Mijn koninkrijk. Maar wees ook niet zo trots dat je niks 

van anderen wilt ontvangen. Ook zij willen jou dienen in Liefde. Ontvang die 

Liefde en schenk die ander vreugde door hen gelegenheid te geven jou te dienen 

in Liefde. Dit is de wet en economie van Mijn koninkrijk. Als jij volmaakt in Mijn 

Liefde handelt zul je nooit iets tekortkomen maar zal Mijn rijkdom overvloedig 

over je komen. 

Niet een rijkdom van deze wereld maar Mijn hemelse rijkdom.  
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Het loslaten van je ego 

De grootste belemmering voor je ontwikkeling in Mijn Liefde is je ego. Je ego 

zoekt naar comfort, waardering van mensen, instant geluk, macht, bezit en 

veiligheid in aardse zekerheden. Je ego zoekt deze dingen en vindt deze dingen 

belangrijker dan het geluk van de ander. Het ego verheft zich graag boven een 

ander. Het ego is graag beter dan de ander en kan het moeilijk aanvaarden dat 

een ander wordt verkozen. 

Liefde is het tegengestelde van het ego. Liefde zoekt zichzelf niet. Liefde zoekt te 

dienen en is blij met het geluk van de ander. Liefde heeft geen waardering van 

de ander nodig want het weet zich al zeer gewaardeerd en geliefd door zijn 

Schepper. 

Het ego komt voort uit verkeerd gebruik van het goddelijke vermogen van de 

vrije wil die Ik de mens heb gegeven om te kunnen kiezen voor Liefde. Alleen een 

vrije geest kan kiezen voor Liefde. Dat is een goddelijk vermogen dat Ik ten volle 

respecteer. Mijn Liefde kan dan ook alleen in je leven werken als je hier vanuit 

volledige vrije wil voor kiest. 

Je kunt het ego niet loslaten door naar het ego te kijken. Als je naar eer, rijkdom, 

macht en alle vormen van comfort blijft kijken dan zal dat je ego blijven voeden. 

Via vasten en ascese verlies je niet je ego maar train je jezelf in een bepaald 

gedrag door discipline. Wetten en regels kunnen je niet verlossen van je ego. Ze 

kunnen alleen je ego enigszins in banen leiden zodat je ego niet destructief de 

vrije hand gaat krijgen en de samenleving gaat ontwrichten. Mensen zitten 

gevangen in hun ego door de zondeval en de macht van het vlees. Ik ben naar de 

aarde gekomen om de Liefde weer zichtbaar te maken en de weg vrij te maken 

naar de verbinding met Gods Liefde. De weg van ultieme Liefde, Mijn weg naar 

het kruis, Mijn Zelfoffer uit pure Liefde heeft de Liefde openbaar gemaakt en de 

weg vrijgemaakt tot verlossing van het ego en de macht van het vlees door de 

zonde. Mijn opstanding uit de dood geeft je kracht om op te staan uit je ego in 

Mijn Liefde. 

Mijn Heilige Geest verbindt je met Mijn eeuwige Liefde en geeft je innerlijke 

kracht de weg van Mijn Liefde te gaan en te sterven aan je ego. 

Het is een dagelijkse keuze om je te verbinden met Mijn Liefde en je ego te laten 

sterven. Je ego zal dagelijks opnieuw willen opstaan en het van Liefde willen 
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overnemen. 

Het is jouw taak steeds op Liefde af te stemmen die in je hart leeft door Mijn 

Heilige Geest. 

Het loslaten van je ego, je verlangen naar eer, roem, macht, comfort, erkenning, 

succes, gezondheid, enz. zal je voeren naar een hoger plan van Mijn koninkrijk 

van Liefde waarin alles aanwezig is waar je voor bestemd bent. Ik Ben Liefde en 

zal voor je zorgen. Ik sta als de Minnaar van je ziel borg voor je geluk! Geef het 

beheer van je geluk in Mijn handen en vertrouw Mij je geest, ziel en lichaam toe. 

Dan ben je vrij om te gaan dienen in Mijn koninkrijk door middel van je 

persoonlijkheid, je kwaliteiten en talenten. Je bent dan vrij van angst en zorgen 

en je volle potentie kan tot ontplooiing komen ten behoeve van Mijn koninkrijk 

van Liefde. 

Vrijkomen van je ego door je te richten op Mijn Liefde is vrijkomen van angst, 

zorg, schuld, schaamte, boosheid, haat, irritatie, oordeel en manipulatie. Je bent 

vrij om Lief te hebben, te vergeven, onrecht te dragen, te helen en Mijn 

boodschap uit te dragen in makkelijke en moeilijke omstandigheden. 

In Mijn Liefde ben je bevrijd van onzekerheid omdat je zekerheid in Mij ligt.  

Ik ben je kwaliteit, Ik ben je waardering, Ik ben je wijsheid, Ik ben je kracht, Ik 

ben je vermogen, Ik ben je Bron, Ik ben je bescherming, Ik ben je alles. 

Wees daarom blij als je ego regelmatig wordt gekrenkt zodat deze niet te veel 

kan groeien en zijn plek weer weet. Succes in het natuurlijke en het geestelijke 

heeft als groot gevaar dat het ego weer gaat groeien. Succes is de 

voedingsbodem voor het ego. 

Pas daarom op voor succes. Wees waakzaam. Je kunt alleen succes op een 

zuivere wijze leven als je ego daarin niet groeit maar je diep in de nederige 

Liefde blijft. Ik wil dat je succesvol bent maar in dat succes diep verbonden blijft 

in Mijn Liefde. Dat is de grootste uitdaging die er bestaat. Daarom zijn de grote 

zielen van de aarde niet blij met succes. Het is een last omdat die steeds het ego 

blijft prikkelen. Toch weet ware Liefde met succes om te gaan omdat succes tot 

zegen is voor anderen. Het ontvangen van eer, roem en waardering vanuit Liefde 

is een levenskunst. Dan is er goddelijke balans tussen vlees en geest. Als je 

helemaal vrij bent van het ego kun je ten volle genieten van overvloed en zegen, 

succes op goddelijke vrije wijze en schenkt het overvloed aan vreugde en 
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godsvrucht. Het ego zal echter nooit helemaal verdwijnen omdat de 

mogelijkheid van de vrije wil om te kiezen blijft. Daarom is het altijd belangrijk 

om waakzaam te blijven en regelmatig terug te keren tot de afstemming in Mijn 

Liefde in nederigheid en aanbidding en je laten beminnen door Mijn Liefde. 

 

Sommige wonden die in je ziel ontstaan zijn door het krenken van je ego door 

mensen, kunnen alleen geheeld worden als je bereid bent je ego los te laten en 

de weg van vergeving en loslaten te kiezen en Mijn Liefde te verkiezen boven eer 

en waardering van mensen. Je ontvangt heling door Mijn Liefde te verkiezen 

boven aardse rijkdom, voorspoed en succes. 

Als je ziel beschadigd is omdat je niet meetelt in de wereld door je uiterlijk, je 

gebrek, je gemiste kansen, je gebroken relaties, je beperkte gezondheid, in 

mensenogen onbelangrijke kwaliteiten, enz. kom dan bij Mij en verkies Mijn 

Liefde boven al deze dingen waar je ziel naar verlangt. Ik zal je geest vullen met 

Mijn Liefde die al het aardse overstijgt. Dan zul je vrij zijn om vanuit de plek die 

Ik je gegeven heb op aarde tot zegen te zijn voor velen die Ik op je pad breng. 

Want je geest wordt niet beperkt door deze dingen. Je geest verbonden met 

Mijn Geest is vrij. 
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Gecontroleerde en bewuste overgave 

Door bewuste overgave in Liefde krijgt Mijn Heilige Geest in jou de ruimte om te 

stromen. 

Overgave is een dagelijkse bewuste stap. Overgave is niet het loslaten van je 

eigen wil. Overgave is juist helemaal vanuit je wil kiezen voor de weg van de 

Liefde boven je ego. 

Overgave kun je alleen doen vanuit je geest. Je ziel en je lichaam kunnen zich 

niet overgeven. Ze zullen vechten tot de dood. Verwacht dan ook geen overgave 

van hen. Jij bent geest! Neem de regie over je leven vanuit je geest en kies wat 

het beste is voor je ziel en lichaam. Door te kiezen voor overgave, tegen de wil 

van je ziel en lichaam in, overwin jij jezelf en krijg je juist weer controle over je 

leven. Je bent geroepen en geschapen om vanuit je geest te leven en via je geest 

samen met Mijn Heilige Geest je ziel en vlees te overwinnen. Dat wil zeggen de 

regie over te nemen. Dan zal de Heilige Geest zegevieren in je leven en zul je 

ruimte ervaren. Want de Heilige Geest maakt dingen mogelijk die voor mensen 

onmogelijk zijn. Wonderen gebeuren daar waar de Geest de regie krijgt door 

overgave en vertrouwen. Alles is uit de Heilige Geest voortgekomen. Ziel en 

lichaam zijn uit de Geest gevormd. Door vanuit de geest te leven, verbonden met 

Mijn Heilige Geest, gaat het Leven weer stromen en kan ook je ziel en lichaam 

weer heling ontvangen en tot bestemming komen. 

Door de zondeval heeft de ziel en het lichaam de regie overgenomen van de 

geest en is de geest gevangengenomen in het lage aardse. Ik heb de mens 

geschapen om over de aarde te regeren vanuit de geest. Nu regeert het aardse 

over de geest. Ik heb je vrijgekocht uit de macht van de zonde, het aardse, zodat 

jouw geest zich weer opnieuw kan verbinden met Mijn Heilige Geest, de Bron 

van al het leven. Via overgave aan Mijn Heilige Geest kan de geest nu weer gaan 

regeren in je leven. 

Overgave is vertrouwen op Mijn Heilige Geest en regeren vanuit de geest. 

Overgave is regeren. 

Overgave is niet langer primair reageren op de prikkels van het vlees, maar leven 

uit geloof en vertrouwen op Mijn Geest. 

Overgave is boosheid, irritatie, begeerte, lust, eerzucht, geldzucht, hebzucht, 

egoïsme, angst en bezorgdheid gewoon laten zijn voor wat het is en er niet 
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langer meer op reageren, maar reageren vanuit Mijn Geest met Liefde en 

vertrouwen. 

Overgave en leven vanuit Mijn Heilige Geest is niet deze dingen niet meer voelen 

of ervaren maar er niet langer meer vanuit leven. 

Je kunt boosheid voelen maar in liefde reageren. 

Je kunt angst ervaren maar je er niet door laten weerhouden. 

Je kunt geldzucht ervaren maar toch vrijgevig zijn. 

Je kunt bezorgdheid ervaren maar kiezen voor vertrouwen. 

Je kunt lust ervaren maar kiezen voor reinheid. 

Op deze wijze stel je Mijn Heilige Geest boven je eigen ego en leer je te 

overwinnen en steeds meer in vrijheid te komen. Niet de gevoelens en prikkels 

van je ziel en lichaam bepalen je gedrag maar de keuze vanuit je geest hoe er op 

te reageren zijn bepalend voor je vruchtbaarheid. 

Heilige mensen zijn geen mensen die geen prikkels vanuit het ego meer ervaren 

maar heilige mensen zijn mensen die hebben geleerd er geen gehoor aan te 

geven. 

Als je weet dat je zwak bent op een bepaald punt kan het goed zijn om tijdelijk 

deze confrontaties uit de weg te gaan, maar uiteindelijk zul je overwinnen door 

vanuit Mijn Geest de confrontatie aan te gaan en te overwinnen door geloof en 

vertrouwen. Want hier op aarde blijven de prikkels altijd aanwezig en leer je 

overwinnen door overgave aan de Heilige Geest boven je ziel en lichaam. 

Overgave leer je niet door discipline of door het maken van een keuze. De enige 

manier om tot waarachtige overgave te komen is het leren kennen van Mijn 

Liefde. Vul je geest met Mijn Liefde door gemeenschap met Mij. 

Door het ontwikkelen van een dagelijkse intimiteit met Mij. Ik ben er voor je. 

Mijn Liefde is er altijd. In Mijn Liefde is geen verwijt en geen oordeel. Er is totale 

aanvaarding en begrip, en onvoorwaardelijke Liefde voor wie je bent en waar je 

bent op dit moment. Ik ben er voor je om je te helpen en te ondersteunen en je 

de weg te wijzen naar vrijheid in de Geest. 

Kom dagelijks bij Mij en laat je vullen en onderwijzen in Mijn Liefde. Heb geloof 

in Mijn Liefde. 

Alleen vanuit Mijn Liefde zul je in staat zijn tot overgave te komen en te leven 

vanuit de Heilige Geest. Je kunt jezelf niet aan je haren trekken uit het moeras 
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van de prikkels waar je midden in zit. Alleen door je actief met je geest te 

verbinden met Mijn Heilige Geest door overgave in Liefde, overstijg je het 

moeras en ontvang je kracht om in je goddelijke bestemming te leven in vrijheid. 

Mijn Liefde zal je wezen vullen met Mijn goddelijk Licht en alles tot heelheid en 

bestemming brengen. Ik zal je situatie in je leven omringen met Mijn hemels 

Licht en transformeren. Mijn Geest is niet gebonden en kan in elke situatie en 

plaats onbelemmerd stromen en Mijn heerlijkheid en koninkrijk openbaren. 

Want Mijn Heilige Geest is niet gebonden aan materie en tijd maar overstijgt de 

aardse werkelijkheid en jij met Mij. 

Dus je hoeft niet te piekeren en te denken hoe het verder moet met je leven. 

Mijn Geest overstijgt dat alles en maakt je vrij. 
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Het helen van de toekomst 

Het helen van je verleden is een zeer belangrijke taak. Pijnen, verwondheden, 

beschadigingen en zonden worden doorgegeven aan volgende generaties en 

werken door in de toekomst. Niet alleen jijzelf ondervindt de gevolgen, maar ook 

je daden voortgekomen uit pijn, boosheid en beschadiging brengen dingen in 

beweging die negativiteit voortbrengen voor anderen. Het is niet alleen voor 

jezelf maar voor iedereen van belang dat jij je verleden heelt. 

Door je verleden te helen, heel je het nu en de toekomst voor jezelf en voor 

velen. 

Daarom zijn al je inspanningen, je energie en elke investering die je doet om je 

verleden te helen, niet voor niks. Het is Liefde. Maar doe het niet uit wanhoop 

maar vanuit een diep positief verlangen om heel te zijn. 

Op het moment dat jij jezelf overgeeft in vertrouwen aan Mij, wordt je geest 

gereinigd en gezuiverd en ontvang je nieuw goddelijk Leven uit Mijn Heilige 

Geest. Je wordt opnieuw geboren. Je bent een nieuwe geestelijke schepping. Dit 

wordt uitgebeeld in de doop. Maar wat er door wedergeboorte gebeurt, is in de 

geest. Je geest wordt opnieuw verbonden met Mijn Geest en je ontvangt 

goddelijk Leven. Dit goddelijk Leven moet nog doorwerken in je ziel en je 

lichaam. Het Woord moet nog vlees worden in je leven. Jij draagt 

verantwoordelijkheid voor dat transformatieproces. Daarom heb Ik ook de 

opdracht gegeven om de boodschap van Mijn evangelie te verkondigen en 

zieken te genezen. De blijde boodschap is de boodschap van Mijn genade en de 

Weg tot wedergeboorte, het opnieuw verbonden worden met de Bron door de 

Heilige Geest. 

Daarna zeg Ik: Leer hen onderhouden al wat Ik U bevolen heb. Deze zin heeft 

betrekking op de heling van de aarde opdat Mijn koninkrijk zichtbaar wordt op 

aarde in elk detail van de samenleving. 

Het wandelen in Mijn wegen heeft betrekking op het wandelen en leven vanuit 

Mijn Geest, en de ziel, het vlees en het aardse brengen onder goddelijk gezag. 

Hierdoor komt er heling op aarde en in je leven. Deze heling betreft het 

verleden, het heden en de toekomst. 

Je kunt de toekomst en het heden niet helen zonder het verleden te helen. 

De wedergeboorte is niet hetzelfde als de ogen sluiten voor het verleden of dit 
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uitwissen. Door wedergeboorte ontvang je het vermogen om vanuit de geest het 

verleden te helen om daar Mijn Liefde en genade te brengen. Vergeving en 

genezing zijn niet hetzelfde. Vergeving is nodig om tot genezing te kunnen 

komen. Maar genezing volgt niet automatisch op vergeving. Vergeving is een 

moment, een keuze die je steeds moet blijven herhalen. Genezing is een proces 

van goddelijk orde aanbrengen waar disharmonie is ontstaan door de zonde. 

Zowel vergeving als genezing komen voort uit Mijn Geest. 

De toekomst kan zich niet goed ontvouwen volgens Mijn goddelijke plan in je 

leven als het verleden je nog blijft achtervolgen. Reken daarom samen met Mij af 

met je verleden door er naar te kijken samen met Mij en de nodige acties te 

ondernemen met betrekking op vergeving en genezing. 

Jouw zonden zijn vergeven. Je hoeft de schuld van je zonden niet langer meer te 

dragen. Maar het is ook belangrijk om jezelf te vergeven en hen die jou iets 

hebben aangedaan. Daarna is het belangrijk om de situatie te aanvaarden waarin 

je nu terecht bent gekomen vanwege het verleden. Vanuit die vergeving en 

aanvaarding kunnen we gaan bouwen vanuit Mijn Liefde. 

Je huidige situatie – hoe hopeloos en beschadigd deze ook lijkt – is nooit een 

belemmering voor Mijn Geest. Het is het vastzitten aan het verleden wat Mijn 

Geest belemmert. Niet je huidige beperkingen. Mijn Geest is niet gebonden aan 

aardse beperkingen. Door geloof en vertrouwen krijgt Mijn Geest in jouw leven 

ruimte om wonderen te doen, los van je mogelijkheden en omstandigheden op 

dit moment. Geef Mijn Heilige Geest maar de ruimte in je leven en je zult zien 

hoe wonderen zich in jouw leven gaan voltrekken en hoe een totaal nieuwe 

toekomst zich gaat ontvouwen die je niet voor mogelijk had gehouden. 

Ik heb je geest een scheppend vermogen gegeven. Het is belangrijk om weer te 

gaan dromen in je geest en vreugde te voelen en ervaren over de toekomst. 

Train je geest om positieve dingen te creëren in de toekomst door hoopvol met 

geloof en vertrouwen naar de toekomst te kijken en plannen te maken en actief 

te ondernemen om die toekomst samen met Mij te scheppen. Hoe groter je 

droom, hoe krachtiger je geest wordt geactiveerd. Het is wel van belang je 

droom af te stemmen op Mijn Droom zodat jouw droom een synergie wordt met 

Mijn Geest. 

Een mens heeft dromen nodig om te leven. Dromen en positieve uitdagingen 



 

24 

 

activeren de geest tot creatie en scheppen vreugde, leven en schoonheid. 

Je creatieve geest strekt zich niet alleen uit over je eigen leven maar over dat van 

de gehele aarde. Jouw creatieve geest in samenwerking met Mijn Heilige Geest 

heeft een krachtige helende en scheppende kracht. Met je geest kunt je krachtig 

het helende proces op aarde ondersteunen en zo mede bouwen aan een 

hoopvolle toekomst voor jezelf en je nageslacht. 

Ook als je ouder bent en minder jaren hebt om te leven op aarde kun je nog 

steeds krachtig bijdragen aan het scheppend proces. Je kunt dromen over je 

kinderen en kleinkinderen en de aarde en mensheid ondersteunen in het helen 

van de aarde vanuit Mijn Geest door vreugdevol en creatief gebed in Mijn Geest. 
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Ontwikkel jezelf tot je volle schoonheid 

Het is belangrijk iets te begrijpen van wie je bent, en waarom je bent, om daarin 

te gaan leven. 

Jij bent voortgekomen uit Mijn vreugdevolle Liefde, uit Mijn creatieve Geest en 

verlangende Liefde om schoonheid te creëren die de rest van de schepping te 

boven gaat. Iets nieuws wat nog nooit geschapen of bedacht is. Jij bent Mijn 

kunstwerk waar Ik trots op ben.  

Maar jij bent nog niet af. Ik ben je aan het ontwikkelen. Jij hebt een goddelijke 

bestemming waartoe Ik je geschapen heb. Een bestemming die jouw 

voorstellingsvermogen te boven gaat en die Ik ook nog niet ten volle met je kan 

delen. Maar je mag Mij vertrouwen dat deze bestemming elk ongemak en lijden 

dat je nu af en toe ervaart zeer ver te boven gaat en alles meer dan waard is. 

Zelfs het lijden krijgt een ander perspectief als je eenmaal iets begrijpt van deze 

goddelijke bestemming. Je tijd hier op aarde is slechts een onderdeel van Mijn 

ontwikkelplan om je schoonheid ten volle te laten schijnen. Hier op aarde leer je 

lessen en dingen die Ik je verder nergens meer kan leren. Hier op aarde wordt de 

basis gelegd van je verdere ontwikkeling. De keuzes die jij maakt, hoe je omgaat 

met de levenslessen op aarde, bepalen mede je bestemming. Niet je status, je 

geld, je succes, je invloed of macht. Niet je indrukwekkende werk, je geluk of 

waardering door mensen zijn bepalend voor je toekomstige bestemming, maar 

de wijze waarop je omgaat met deze dingen. Het gaat Mij om de godsvrucht diep 

in je hart. Ontwikkel jij liefde in je leven? 

Ik ben Liefde. Het enige wat telt is liefde in je leven. Goddelijke Liefde die 

niemand ziet, door niemand wordt opgemerkt, door niemand wordt 

gewaardeerd maar die Ik ontwikkel diep in je hart. Dwars door tegenslag, lijden, 

schijnbare mislukking en disfunctioneren in je taak, ontwikkel Ik in je leven Liefde 

die dat alles overstijgt. Schoonheid zit aan de binnenkant. Schoonheid is dat wat 

overblijft als de geest het lichaam verlaat. 

Schoonheid van geest heeft niks te maken met religie, dogma’s of juiste leer. 

Schoonheid van geest heeft niks te maken met uiterlijke vroomheid, kerkgang of 

uitvoeren van de juiste rituelen. 

Schoonheid van geest heeft niks te maken met een zondeloos leven of het 

naleven van de wet. 
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Schoonheid van geest heeft te maken met dankbaarheid, nederigheid, eenvoud, 

barmhartigheid, rechtvaardigheid en liefde. Mensenkinderen die deze 

eigenschappen van de geest ontwikkelen dwars door het lijden van het leven 

heen, leven dicht bij Mijn hart. Dat zijn kinderen van het Licht. 

Het zijn niet de groten van de aarde die geëerd worden door mensen. Waar 

boeken over geschreven worden. De groten van de aarde, in Mijn ogen is dat het 

jongetje van de hongersnood dat zijn laatste stukje brood aan zijn zusje geeft om 

dan te sterven. Het is die moeder die zich heel haar leven inzet voor haar 

gehandicapte zoon en daar alles voor opzij heeft gezet in het leven. 

Het is die vrouw die na zelf een afschuwelijk leven te hebben gehad met incest 

en misbruik, nu haar leven opoffert om anderen te helpen terwijl ze de wonden 

van het trauma nog meedraagt in haar ziel. Het is die aan drugs verslaafde 

vrouw, wegens haar opvoeding en milieu waarin ze is grootgebracht, maar die 

nu vecht om vrij te komen om haar kinderen op te kunnen voeden. 

Mijn helden zijn niet zij die de wereld ziet, maar het zijn zij die een verborgen 

strijd hebben te voeren maar kiezen voor de Liefde. Uiterlijk lang niet altijd 

succesvol of overwinnend. Soms is de strijd te zwaar voor hen. Maar Ik vang hen 

op als helden in de hemel! Een soldaat die in zijn eentje vecht tegen een veel te 

grote overmacht maar tot het einde toe trouw is en zich inzet, getuigt van meer 

moed dan de soldaat die in een overwinnend leger de overwinning behaalt. Ik 

kijk dan ook niet naar het uiterlijk noch naar het resultaat van iemands leven 

maar Ik zie het hart. Soms heeft een uiterlijk mislukt leven meer godsvrucht 

voortgebracht dan een leven van overwinning in menselijke maatstaven. 

Ik moedig je dan ook aan nooit te oordelen, want je kent de verborgen strijd van 

iemands leven niet. 
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Mijn geliefd kind… 

 

Ik ken je lijden, je strijd en je pijn. Ik zie je en houd van je met Mijn 

onvoorwaardelijke Liefde. 

Bij Mij is geen oordeel maar enkel liefde, aanvaarding en vergeving. 

Ik ben trots op je hoe jij met dingen bent omgegaan in je leven tot nu toe.   

Ik wil je helpen en ondersteunen. Je hoeft het niet alleen te doen. 

Ik moedig je aan Mij uit te nodigen in je leven en toe te staan je leven diep te 

helen. 

Mag Ik binnenkomen in je diepste pijn om daar Mijn Liefde te laten helen? 

Als geen ander heb Ik je geluk en schoonheid voor ogen. 

In Mij is geen dubbel motief. Ik heb enkel Lief. 

Kies voor Liefde en je zult Mij ontmoeten in je leven. 

Durf je eigen invulling van geluk los te laten en laat Mij je dienen en laat Mij je 

leven verder vormgeven. 

Durf je over te geven aan Mijn Liefde die elke mensenliefde te boven gaat. 

In Mijn Liefde zijn wonderen van voorzienigheid in je leven. 

Maar ook al lukt het je nog niet tot overgave te komen en los te laten hetgeen je 

vasthoudt, 

dan nog ben Ik er voor je en houd Ik van je met Mijn eeuwige onvoorwaardelijke 

Liefde. 

In Mij is geen oordeel maar enkel Liefde.  

Ik wacht op je totdat je het wel kunt en blijf je aanmoedigen je over te geven in 

Mijn Liefde. 

Je Minnaar, 

 

Jezus 
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Ben je geraakt door de boodschap van dit boekje dan kun je contact met me 

opnemen via info@leveningod.nl 

Heb je heling nodig in je leven en voel je dat je daar ondersteuning in nodig hebt 

dan kun je ook een consult aanvragen via http://www.agapecoach.nl/ 

Ik begeleid mensen in hun helende reis met Jezus. 

Via het consult Helende reis met Jezus neem ik tijd om samen met jou en Jezus 

deze helende reis te maken. 


