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1917– 2017: De donkere eeuw en de nieuwe lente van de Kerk 

 

DE TWINTIGSTE EEUW EN DE ANTI-CHRISTELIJKE HEERSCHAPPIJ 
 

De boodschap van onze Lieve Vrouw van Quito, Ecuador 

[deze verschijning heeft kerkelijke erkenning van de locale bisschop] 

 

Gedurende een nacht in 1579 bad moeder Mariana van Jezus Torres, een Fanciscaanse 

non, op de grond bij het tabernakel in de kerk van haar Fanciscanessenklooster in Quito 

in Ecuador.  Plotseling zag ze het Tabernakel verlicht alsof het dag was..  

 

Het tabernakel opende zich en Jezus, gekruisigd, toonde zich, met aan zijn voeten, 

levensgroot: de Heilige Maagd, de heilige Johannes en Maria Magdalena. Jezus raakte 

in doodstrijd en de kleine non zei tot Maria: “Mijn Vrouwe, ben ik schuldig?” 

 

The Maagd antwoordde haar en zei: “Jij bent niet schuldig, maar de zondige wereld”. 

 

Toen hoorde ze de stem van God, de eeuwige Vader. Hij zei: “Deze straf zal zijn voor 

de twintigste eeuw”. Boven Jezus’ hoofd verschenen drie zwaarden en op de 

afzonderlijke zwaarden stond geschreven: “Ketterij, Godslastering en onzuiverheid”. 

 

Toen wist de kleine non alles wat er zou gaan gebeuren in deze eeuw en daarna.  De 

Maagd vroeg haar of ze zichzelf wilde opofferen voor de mensen van de twintigste 

eeuw. Moeder Mariana van Jezus accepteerde deze opdracht. Op dat moment werden 

de drie zwaarden in haar hart gestoken en ze viel dood neer.  

 

Op 21 januari 1610 om 3 uur ‘s morgens, verscheen de Heilige Maagd Maria aan 

moeder Mariana met het Kind Jezus in haar armen en zei tot haar: “… ik mag aan jou 

bekend maken, dat er, aan het einde van de negentiende eeuw en vooral tijdens de 20e 

eeuw… erupties’ van lijden zullen zijn en een totaal verval van de goede gewoonten, 

omdat Satan dan bijna volledige heerschappij zal uitoefenen door de sekte van de 

vrijmetselaars.  

 Deze zullen zich vooral richten op kinderen om dit wijd verspreide verval te 

verbreiden.  Wee voor kinderen in die tijden! Het zal moeilijk zijn om de sacramenten 

van Doopsel en Vormsel te ontvangen.  De duivel zal grotendeels slagen in zijn poging 

katholieke scholen te vernietigen door gebruik te maken van gezaghebbende personen.   

 Het sacrament van het huwelijk, dat de eenheid symboliseert van Christus met zijn 

Kerk, zal worden aangevallen en ernstig worden ontheiligd in de volle zin van het 

woord.  De Vrijmetselarij, die dan machtig zal zijn, zal onrechtvaardige wetten tot 

stand brengen in strijd met het objectief goede, met als doel dit sacrament te niet te 

doen en om het voor iedereen gemakkelijk te maken in zonde te leven; aanmoedigend 

om onwettige kinderen te verwekken zonder de zegen van de Kerk.  

 De gevolgen van het onderwijs door niet-geestelijken zullen zijn gegroeid. Priester- 

en religieuze roepingen zullen weinig worden in aantal.  

 



Bovendien, tijdens deze ongelukkige tijden, zal er een ongebreidelde luxe zijn, die,  als 

bekoring tot zonde, ontelbaar veel onbezonnen zielen zal meeslepen, die verloren 

zullen gaan. Onschuldige kinderen zullen nauwelijks nog gevonden worden, noch 

ingetogen vrouwen. En tijdens deze grootste crisis van de Kerk zal degene die in deze 

tijd verplicht is te spreken, zwijgen.  

 

 Op 2 januari 1610, om half drie ‘s morgens, verscheen de Heilige Maagd Maria aan 

moeder Mariana, omgeven door heldere sterren die een boog vormden. Zij zei tot haar:  

 In die tijd zal de Kerk onder aanval liggen van horden van de Vrijmetselaars-sekte 

en veel landen zullen in doodstrijd verkeren door het verval van de moraal, 

ongebreidelde luxe, de goddeloze pers, en het onderricht door niet-geestelijken.  

De ondeugden van onzuiverheid, godslastering en heiligschennis, zullen overvloedig 

zijn in die verdorven tijd van verlatenheid, terwijl de ene die zou moeten spreken, 

zwijgt.  

 

Als je naam in de 20e eeuw bekend wordt, zullen velen het niet geloven.  De eerlijkheid 

en het nederige geloof in de waarheid van mijn verschijningen aan jou, mijn beminde 

dochter, is behouden voor volgzame zielen, de inspiratie van genade voor de nederigen 

en de ijverigen, omdat onze Hemelse Vader zijn geheimen meedeelt aan de 

eenvoudigen van hart en niet aan degenen die opgeblazen zijn door hoogmoed, noch 

aan hen die beroepen op lege wetenschap.  

 

 Door de priesters zal er gedurende deze periode veel begeerd worden, omdat 

priesters hun heilig dienstwerk veronachtzamen. En het goddelijke kompas verliezend, 

zullen zij van het door God uitgezette pad van hun priesterlijk dienstwerk afdwalen. 

Ze zullen gehecht raken aan geld en er te veel naar streven om het te verkrijgen.  

 De Kerk zal lijden onder het gebrek aan een hooggeplaatste geestelijke vader om te 

waken over de priesters met een vaderlijke liefde, met zachtheid en sterkte, met een 

stem van wijsheid en oordeel. Velen van hen zullen hun goede geest verliezen en hun 

zielen in groot gevaar brengen.  

 

De Vrouwe van alle Volkeren 

De Vrouwe zei tot Ida op 21 april 1945 (2e boodschap): “Er zijn hoofpersonen die al 

weer iets aan het uitdenken zijn”.  

 

8e boodschap op 25 februari 1946: Daarna moet ik zeggen: “Ramp op ramp, 

natuurrampen”. Dan zie ik het woord ‘honger’ staan en ‘politieke chaos’. “Dit is 

niet voor uw land alleen”, zegt ze, “maar over de hele wereld”.   

 

De Vrouwe zegt tot Ida op 4 januari 1947 in de 11e boodschap: “Dit is de wereld van 

later, die is heel zwaar. De wereld zal zichzelf vernietigen….” “Als jullie op deze 

manier doorgaan, zal de wereld zichzelf vernietigen….” 



Het visioen van Paus Leo met betrekking tot Satans 100 jarige 

macht, en de triomf van het Onbevlekt Hart van Maria 

 

In 1884, na het opdragen van de Heilige Mis op de ochtend van – zoals ons tenminste 

een bron leert – 13 oktober, toen hij het altaar verliet, viel de 74 jaar oude en verzwakte 

Paus Leo XIII op de grond, alsof hij dood was. Een versie van deze gebeurtenis leert, 

dat degenen die rondom hem stonden voor enkele momenten dachten dat hij gestorven 

was. Volgens deze versie keerde enkele minuten later zijn ademhaling terug en keerde 

het leven in hem terug.  De meest gangbare en meest bekende versie verhaald dat de 

Paus een kort visioen had gehad waarin hij twee stemmen hoorde. Eén vriendelijke, 

beschaafde stem, waarvan hij aannam dat het die van  Christus was en de andere stem, 

die rauw en hard was, die van Satan. 

 

Satan zei: “Ik kan je kerk vernietigen, als ik de tijd had en meer macht kon geven aan 

degenen die zich in mijn dienst stellen”. Toen hoorde Paus Leo Christus antwoorden: 

“Je hebt die macht en die tijd: 100 jaar”. Kort na dit visioen, stelde Paus Leo XIII het 

gebed van de Heilige Aartsengel Michaël samen, dat werd gepubliceerd in de Raccolta 

in 1886. 

 

Eem verkorte versie van dit gebed werd gegeven door Paus Leo en hij verordende dat 

dit zou worden gebeden aan het einde van iedere Heilige Mis, overal ter wereld. In 

1930 vulde Paus Pius XI dit gebed aan met de intentie voor de bekering van Rusland.  

 

Wanneer zijn deze 100 jaar begonnen?  

 

In 1917 raakte Rusland in de greep van het communisme en verscheen op 13 mei de 

Heilige Maagd Maria voor de eerste keer in Fatima en op 13 oktober voor de laatste 

keer. De verschijning van de gezegende Moeder in Fatima betekende een 

Apocalytische waarschuwing aan de wereld. Zij zei aan de kinderen dat als mensen 

niet hun leven zouden veranderen, bidden en boete doen, alsook de Rozenkrans 

dagelijks bidden, dat dan veel lijden de Kerk en de wereld ten deel zou vallen, 

vervolging van de Heilige Vader met zich meebrengend, “die veel te lijden zou 

krijgen”.  

 

Na de machtsovername in Rusland door de Communisten en de verschijningen van 

Onze Lieve Vrouw van Fatima, is het redelijk te veronderstellen dat 1917 het jaar kan 

zijn waarin Satan begonnen is zijn heerschappij uit te oefenen.  Vele grote destructieve 

gebeurtenissen sinds 1914 duiden een toename van diabolische activiteit in de wereld.  

 

Zuster Lucia zei in 1957, dat we leven in een tijd van diabolische desoriëntatie, welke 

zou komen, en die is geworden tot wat we nu doorleven - vooraf geduid met een 

veelheid van hemelse voorspellingen.  

 



Je zou kunnen zeggen dat de voorspelling van onze Lieve Vrouw van La Salette in 

1846 zijn vervulling heeft bereikt, dat “immoraliteit de lucht zou vullen als de pest”. 

Een ander deel van de boodschap van La Salette zegt: “De kerk zal verduisterd zijn, de 

wereld zal verkeren in ontzetting” 

 

Het verdient onze aandacht, dat ook Luther zijn Protestante rebellie begon in 1517, 

Vrijmetselarij in zijn moderne vorm officieel werd bekrachtigd in 1717, en zoals al 

gezegd, de communisten grepen de macht in 1917. 

 

Deze jaren die allemaal eindigen op 17, kunnen gezien worden als een reden dat 2017 

niet onmogelijk een belangrijk jaar kan zijn wat betreft het eindigen van het tijdperk 

van Satans heerschappij van 100 jaar, alsook de komst van de vrede van Fatima.  

 

De Vrouwe van alle Volkeren 

 

- De Vrouwe zei tot Ida op 7 februari 1946:  

 “De Christenen zullen vermoeid worden van het strijden”. Zij, de Vrouwe, 

benadrukt dat woord ‘vermoeid’. En ik (Ida) voel een geestelijke moeheid over me 

komen. 

 

- De Vrouwe zei tot Ida op 9 juni 1946, op Pinksteren in de zevende boodschap:  

“Er komt een strijd in Rome tegen de paus”. Ik zie veel bisschoppen rond de 

paus zitten (geen  R.K.) en hoor daarna:  “Catastrofaal”.

- “Dit wordt een grote politiek-Christelijke strijd – kerkelijke politiek.” (12e 

boodschap, 30 augustus 1947) 

 

- “Grote gebeurtenissen gaan zich nu toespitsen. De chaos waarover ik sprak is aan 

de gang. Regeringen zijn afgetreden, en er zullen er nog meer komen…” (23e 

boodschap, 15 augustus, 1950) 

 

- “Er zullen rampen komen van Noord tot Zuid en van Zuid tot west en van West tot 

Oost…. De wereld zal als het ware in tweeën verscheurd worden.” (14e boodschap, 

26 december 1947) 

 

- “Ik, de Vrouwe zeg twee keer: “Verval!”.  We zijn in de duisternis; het is het verval 

van de mensheid”. (16e boodschap, 28 maart 1948) 

 

De grote kastijding en de triomf van Maria 

 

De Grote kastijding en de triomf van het Onbevlekt Hart van Maria 

 

Iedereen die van nabij de opmars aanschouwt van de laatste gebeurtenissen sinds de 

terroristische aanslagen van 11 september 2001, kan zien dat de machten van de 

duisternis razend worden.  



+ Heilige Louis-Marie Grignion De Montfort (18e eeuw):  

“De macht van Maria over alle duivelen zal in het bijzonder zichtbaar worden in de 

laatste tijden. Zij zal het koninkrijk van Christus uitstrekken over de 

afgodendienaars en de moslims, en zal een glorierijk tijdperk aanbreken waarin 

Maria haar heerschappij zal vestigen als Koningin van de harten.” 

  

+ Zuster Marianne, een heilige non, die leefde in het klooster van Ursulinnen in 

Blois, in the 19e eeuw:  

“Er zullen zulke buitengewone gebeurtenissen plaatsvinden, dat de meest 

ongelovigen zullen zeggen: “Waarlijk, dit is de vinger van God”. Er zal een 

verschrikkelijke nacht zijn tijdens welke niemand zou kunnen slapen. Toch zullen 

deze beproevingen niet lang duren, omdat niemand ze zou kunnen uithouden. 

Wanneer alles verloren lijkt te zijn, zal alles gered worden.” 

 

1. 25 Maart 1984: De Toewijding van de wereld aan het Onbevlekt hart van 

Maria 

 

Met een formele, plechtige act van vertrouwen wijdt Paus Johannes Paulus II de hele 

wereld toe aan het Onbevlekt hart van Maria. 

 

Zuster Lucia had herhaald gevraagd om deze toewijding. De tekst bevat een 

impliciete verwijzing naar Rusland: “Verlicht in het bijzonder de mensen wier 

toewijding u van ons verwacht”. 

 

Lucia bevestigd de geldigheid van deze toewijding: “Ja, het is op 25 maart 1984 

gedaan zoals onze Lieve Vrouw heeft gevraagd”.  

 

Nooit eerder is een paus in zijn macht als hoofd van de Universele Kerk zo ver 

gegaan in de publiekelijke beantwoording van een verzoek van een ziener. 

 

De Vrouwe van alle Volkeren zei op 16 november 1950, in de 24e boodschap: “Er 

komt een grote beroering over de wereld. De Russen laten het zo niet. En daarom 

zeg ik: Ik ben de Vrouw van alle Volkeren.” 

 

De tweede verschijning in Fatima: 13 juni 1917 

 

Op 13 juni 1917, ontvingen de kinderen de boodschap, welke Lucia bewaarde in 

haar wonderbaarlijk geheugen. Zij zou deze jaren later onthullen in twee te 

onderscheiden delen. De boodschap omvatte een visioen van de hel en een verzoek 

om de toewijding aan haar Onbevlekt Hart in de wereld te verbreiden. En ook spreekt 

de boodschap over de bekering van Rusland en de poging “om de in het wit geklede 

bisschop te vermoorden”.  

 



8 December 1942: Pius XII wijdt de wereld  die in oorlog is toe aan het Onbevlekt 

Hart van Maria 

 

De Vrouwe van alle Volkeren 

 

- De  Vrouwe zei tot Ida op 14 februari  1950 (21e boodschap):  

“Mijn kind, ik kom hier om je te vertellen, wat ik voor een boodschap heb. Er moet  

gewerkt worden en hard ook. … Er is een grote stroming in de wereld naar het 

goede en daarom is juist de andere geest aan het werk. Deze geest is bezig de 

wereld te beïnvloeden en te bederven… De mensen in zich zijn niet slecht, maar 

zwak…” 

 

- 23e boodschap, 15 augustus 1950:  

“De Vrouwe zegt: Gij zult dit zeggen: “Christenheid, gij kent uw groot gevaar niet, 

er is een geest om u te ondermijnen. Maar... de zege is aan ons...” 

 

- “Deze tijd is onze tijd, Daarmee bedoel ik het volgende: De wereld is in 

verwording en vervlakking, weet niet welke kant heen. Daarom zendt de Vader mij 

om Voorspreekster te zijn, dat de H.Geest zal komen. Immers de wereld wordt niet 

gered door geweld, maar door de Geest. Immers, het is niets anders dan ideeën die 

de wereld regeren.  Welaan dan Kerk van Rome, ken uw taak. Breng uw ideeën, 

breng Christus weer opnieuw…”  (32e boodschap, 29 april, 1951) 

 

- De Vrouwe zegt tot Ida op 16 november 1950 in de 24e boodschap:  

“Kind ik sta op deze wereldbol, omdat ik de Vrouwe van alle Volkeren genoemd 

wil worden.”  

 

- “de Waarheid zal altijd triomferen...” (25e boodschap, 10 december 1950) 

 

- Dan, richt de Vrouwe zich tot de Paus en zegt: “Gij zijt in de goede richting. Ik 

zal u helpen. Gebruik uw moderne middelen nog meer en zet toch door. De kans 

voor Rome is aangebroken, gebruik ze toch. Bij zult over orkanen heen moeten, 

maar gij zult geholpen worden…” (25e boodschap, 10 december, 1950) 

 

- “Dan zie ik (Ida) enorme orkanen, en een watervloed. Dan zie ik ineens in de 

rechterhand van de Vrouwe een kroon en het is alsof zij die aan de Paus geeft.” 
(25e boodschap, 10 december, 1950) 

  



De nieuwe lente, van de Kerk en het dogma van Maria 

Medeverlosseres 

 

Onze Lieve Vrouw van Fatima en het Dogma Maria Medeverlosseres 

 

Een van de belangrijkste ideeën van het boek van Zuster Lucia (Verzoeken van de 

boodschap van Fatima), is dat de Kerk Maria als Medeverlosseres van de mensheid 

zou erkennen.  

 

Beiden, de Congregatie van de Geloofsleer en ook de internationale Pauselijke 

Mariale Academie hebben evenwel enkele kritische aanmerkingen op de titel Mede-

verlosseres. Zij waren vooral bezorgd over de impact die dit zou hebben op de 

Oecumene. 

 

Desalniettemin is het boek van Zuster Lucia van grote waarde. Het is de theologische 

verzameling van een leven lang mediteren op de mysteries van het Christelijk geloof.  

 

Ook de bisschop van Leira-Fatima, die aanvankelijk protest aantekende wat betreft 

de publicatie, heeft later toch ingestemd. Hij heeft zelfs het voorwoord van het boek 

geschreven. 

 

De Vrouwe van alle Volkeren 

 

- “Ik sta hier als de Vrouwe van alle Volkeren …. Elke gedachte zal daarnaar 

uitgaan. Zeg Mij dit na: “Het nieuwe dogma zal zijn het dogma der 

Medeverlosseres”. Mede, daar druk ik speciaal op. Ik heb gezegd: “Daar zal veel 

strijd om komen”. Ik zeg je nogmaals de Kerk van Rome zal dit doorvoeren en 

bestrijden. De Kerk van Rome, zal tegenstand ondervinden en weerstaan. De 

Kerk van Rome zal krachtiger worden naarmate zij zal weerstaan aan de strijd.. 

Mijn bedoeling en opdracht aan jou is niet anders dan de Kerk, de theologen aan 

te zetten tot deze strijd. Immers de Vader, de Zoon en de Geest, wil de Vrouwe, 

die uitverkoren was om de Verlosser te brengen, als Medevelossseres en 

Voorspreekster in deze wereld brengen.” (32e boodschap, 29 april 1951) 

 

- “De Pijnen, geestelijk en lichamelijk heeft de Vrouwe meegeleden; voorafgegaan 

is zij immers. Toen de Vader haar uitverkoren had, was zij reeds Medeverlosseres 

met de Verlosser die in de wereld kwam als Mens-God. Zeg dat uw theologen. Ik 

weet wel de strijd zal zwaar en groot zijn .. maar het is reeds voorbestemd.” (32e 

boodschap, 29 april 1951) 

 

- “Mijn voeten heb ik vast op de aardbol gezet, omdat de Vader en de Zoon mij in 

deze periode, in deze wereld wil brengen als de Medeverlosseres, Middelares en 



Voorspreekster. Het nieuwe en laatste Mariale Dogma zal dit zijn.” (33e 

boodschap, 31 mei 1951).  

 

- “Het laatste Mariale Dogma zal het voornaamste zijn: Als Medeverlosseres voor 

het kruis te staan in deze tijd”. (35e boodschap 15 augustus 1951) 

 

De vernieuwing, Werk van de Heilige Geest 

 

- “Daarna is het alsof de Vrouwe twee rijen mensen groepeert. Ze brengt ze met 

een boog bijeen. Nu zie ik onafzienbare rijen mannen en vrouwen naast elkaar 

staan. Dan vormt ineens die boog een grote koepel en boven die koepel vormt het 

zich als een grote kerk. Midden in die kerk komt een voorstelling al volgt: een witte 

duif die stralen van licht uitzendt. Dat zegt de Vrouwe weer: Laat die toch op de 

mensen van de aarde komen. Ik zal ze helpen, maar er moet hard gewerkt worden 

en vlug”. (25e boodschap 10 december 1950) 

 

- Dan zegt de Vrouwe tot mij: “Er zal weer een grote natuurramp komen. De 

groten der wereld zullen het steeds niet eens zijn. De mensen zullen zoeken, hier 

en daar. Denk om de valse profeten. Zoek en vraag alleen om de ware Heilige 

Geest. Het is immers op het ogenblik een ideeënoorlog. De strijd is niet meer om 

rassen en volken, de strijd is om de geest. Begrijp dit goed”.  (27e boodschap, 11 

februari 1951) 

 

- “Ik ben de Vrouwe, Maria, Moeder van alle volkeren. Je kunt zeggen: “De 

Vrouwe van alle Volkeren, of de Moeder van alle Volkeren die eens Maria was”.  

Ik kom juist vandaag om je te zeggen, dat ik dit wil zijn. Mensenkinderen van 

alle landen zullen toch één zijn”. (27e boodschap, 11 februari 1951) 

 

- “Laat toch allen weer terugkeren tot het kruis, dan alleen kan er vrede zijn en 

rust zijn”. (27e boodschap, 11 februari 1951) 

 

 

Conclusie: Maria, Medeverlosseres van de Nieuwe Kerklente 

 

De zuiverheid van Maria, de oorspronkelijke zuiverheid van Adam en Eva, heeft de 

weg gebaand voor de Zoon van God naar onze wereld, om de mensheid te redden 

van de dood door de zonde.  

 

Deze volmaakte zuiverheid van Maria is waarlijk de Onbevlekte Ontvangenis, ook 

uitgesproken door Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Hierdoor is Maria geworden tot 

een nieuw zuiver aards paradijs, voor een nieuwe zuivere mensheid, voortkomend 

uit het kruis en de verrijzenis van de Zoon van God 

 



Daarom, is de Maagd Maria, die de zondeschuld van Eva afloste en Adam 

terugbracht in het paradijs, waarachtig Medeverlosseres, omdat Christus’ verlossing 

van Adam  en zijn geslacht, is verwerkelijkt door Maria, en door haar 

maagdelijkheid heeft Christus de zonde van Adam en Eva uitgewist en de Kerk van 

het goede nieuw gegrondvest.  

 

 


