


 

 

BOODSCHAP VAN KIKO 

TER GELEGENHEID VAN HET 61e JUBILEUM  

VAN DE VERSCHIJNING VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA 

OP HET HOOGFEEST VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS  

MADRID 8 DECEMBER 2020 

 

Ter gelegenheid van het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de 

Heilige Maagd Maria, 61e jubileum van de verschijning van de Maagd 

Maria en haar boodschap aan Kiko Arguello:  

 

“Er moeten christelijke gemeenschappen gevormd worden 

zoals de Familie van Nazareth,  

die in Nederigheid, Eenvoud en Lof  leven leven.  

De ander is Christus.”  

 

hebben we de wens gevoeld om alle broeders en zusters van de 

gemeenschappen de Aankondiging van de Advent van Kiko in Madrid mee 

te delen, waarin de Heilige Geest hem inspireerde om de diepe betekenis van 

onze gemeenschappen duidelijk te maken, als werk en openbaring van de 

Heilige Geest in de Kerk en voor de wereld van vandaag.  

Deze Catechese die we schriftelijk delen zodat het alle broeders en zusters 

kan bereiken en ook als video, verblijdt ons en geeft ons kracht in deze 

moeilijke tijd van de pandemie, om met grotere intensiteit het hoogfeest van 

de Onbevlekte Ontvangenis, de tijd van Advent en de tijd van de heilige 

Kerst te beleven, om het Nieuwe Jaar 2021 in te gaan, met een groter besef 

van de missie die de Heer aan onze gemeenschappen heeft toevertrouwd via 

Kiko en Carmen, en aan ons allemaal, als antwoord op de noden van de Kerk 

en van de samenleving waarin we leven.  



Padre Mario Pezzi, Priester 

KIKO: 

Heel goed, broeders, we hopen dat de Heer mij een woord voor u geeft. Ik 

ben half dood Oh! We zijn in het jaar 2020! Het loopt ten einde, ik wens 

jullie een gelukkig Nieuwjaar 2021. Als we nog leven, zien we elkaar nog. 

God wilde ons kiezen, ons de Geest schenken. 

Kijk, de Heilige Geest wil dat we samenkomen, want op deze manier 

wordt openbaar wat Hij is: wederzijdse liefde. 

Zodat Hij zich openbaart, moeten we samenkomen en elkaar zien, zodat de 

Heilige Geest ons ertoe brengt elkaar lief te hebben. Om deze reden is de 

Heilige Geest de maker van de communio en van de Kerk. Een Kerk van 

liefde te zijn, is een werk van de Geest in ons. De Heilige Geest verheugt 

zich als we samenkomen, omdat Hij zich op deze manier kan manifesteren 

door ons lief te hebben, door in ons te zijn; Hij geeft ons liefde voor 

elkaar. 

Jezus Christus zei tegen ons: “Heb elkaar lief! Heb elkaar lief zoals Ik 

jullie heb liefgehad!”. Het grootste ding, broeders, is dat Hij ons verenigde, 

Hij riep ons, Hij gaf ons een gemeenschap! Hij gaf je een weg van 

christelijke vorming en een missie, en we zijn in deze missie. Veel mensen 

kijken van buitenaf naar ons, en veel mensen zijn geroepen tot het eeuwige 

leven, tot het onsterfelijk leven, dankzij ons antwoord en ons geloof. Daarom 

is het geweldig om christen te zijn, want in de christenen woont de Heer 

en het eeuwige leven. “Wat geeft het geloof je? Eeuwig leven in ons, 

onsterfelijk leven!”. 

De Heer heeft ons geroepen om deel te nemen aan zijn glorie. Hij is liefde, 

Hij is immens, Hij is God, maar wie Hij is – deze vorm van zijn is diffusief, 

Hij vindt het heerlijk om het ons te geven. Daarom is God wonderbaarlijk, 

en het is wonderbaarlijk dat de broeders samenkomen, zodat de Heilige 

Geest die we in ons hebben, expliciet kan worden gemaakt, manifest 

wordt. “Heb elkaar lief!”, zegt de Heer, en hij heeft ons de Heilige Geest 

gegeven om elkaar lief te hebben. Dit is onze missie: elkaar lief te hebben, 

samen te komen als gemeenschap en Hij heeft ons een missie van liefde 

voor de wereld: dit wezen van God dat in ons woont, dat ons ertoe brengt 

elkaar lief te hebben, elkaar voortdurend te vergeven, naar de wereld te 

brengen om nieuwe mensen te zijn, mensen van een nieuwe aeon, van een 

nieuwe eschatologie. Mensen die God heeft geroepen en in wie Hij wil 

wonen. De heilige Paulus zegt: “Ik ben het niet die leeft, maar Christus die 



 

 

leeft in mij, mijn leven is Christus”. Dit is een woord voor ons allemaal, 

dat ook wij met de heilige Paulus kunnen zeggen: “Ik ben met Christus 

gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij” (Gal 2,19-20). 

Mijn leven is Christus, ik leef in Hem, voor Hem, mijn leven is Christus. Het 

is iets fantastisch! Ook ik kan hetzelfde zeggen: “Mijn leven is Christus!”. 

En ik ben hier omdat Hij tot mij zei: “Spreek tot hen, ik zal met je zijn, 

wees niet bang!”. Ik ben met je, wees nergens bang voor; de dood werd 

verslonden door de zege. Ik heb de dood overwonnen, ik ben uit de dood 

verrezen. En Christus is met onze natuur verrezen. Wij zijn mensen aan wie 

Hij geeft om deel te nemen aan zijn overwinning op de dood. We zijn met 

Christus verrezen en Hij woont in ons. Hij woont in ons met een enorme 

liefde.  

God wil dat deze liefde tot uiting komt in de gemeenschap, door elkaar 

lief te hebben, elkaar te vergeven, de Heer te gehoorzamen, te leven voor 

de Heer. Mijn leven is Christus! Moge ons leven Christus zijn, zijn tederheid 

en vooral zijn wil. Gods wil werd geopenbaard in Christus, die Hem naar het 

kruis bracht, tot de dood omwille van ons en heeft Hem uit de dood 

opgewekt. En deze overwinning op de dood werd ons geschonken door de 

Heilige Geest. Deze Geest zorgt ervoor dat we elkaar liefhebben, zorgt 

ervoor dat we God boven alles gehoorzamen. Iets fantastisch, echt waar! 

Leven in Christus, voor Christus. En dit leven in Christus door de Heilige 

Geest komt tot uiting in de christelijke gemeenschap, in de Kerk. Het 

brengt ons ertoe om elkaar lief te hebben. Daarom zeiden de heidenen: “Kijk 

hoe ze elkaar liefhebben!” Houden we echt van elkaar? Hebben we elkaar 

lief? Hebben we vooroordelen jegens elkaar, of laten we echt de Heilige 

Geest in ons manifesteren om elkaar lief te hebben? Houden we van elkaar? 

Hoe? Door één lichaam te vormen! Daarom is het niet naar de 

gemeenschap te gaan een ernstige zonde. Zoals de Brief aan de Hebreeën 

zegt: “Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten!” (Heb 

10,25). Neen, we vormen een christelijke gemeenschap, en deze 

gemeenschap is een getuigenis voor de wereld, een getuigenis van liefde.  

Goed, broeders, moed. Ik ben blij hier met jullie te zijn, want door samen 

te zijn manifesteert de Heilige Geest zich in ons die ons ertoe brengt elkaar 

lief te hebben. Van elkaar te kunnen houden is een werk van de Geest. Ik heb 

jullie eerder eraan herinnerd. “Heb elkaar lief!”, zegt Jezus en Hij geeft ons 

zijn Heilige Geest om het te doen, om van elkaar te houden, om elkaar te 

vergeven,  om blij te zijn om samen te zijn. Door samen te zijn manifesteert 

de Geest zich. “Kijk hoe ze elkaar lief hebben!”. Dit is het immense mysterie 

van de christelijke Kerk. Daarom is het hebben van een gemeenschap een 



 

 

zeer grote genade, zodat de Heilige Geest die ons is gegeven zichtbaar kan 

worden! Zie, we hebben de Geest van de Heer in ons die ons brengt om 

elkaar lief te hebben, om elkaar te helpen, om de Vader te gehoorzamen die 

ons een missie toevertrouwt, een missie van evangelisatie! Een missie die 

soms ook van lijden is! Als ze ons vervolgen, is het zodat we het voor de 

mensen opofferen! Het is een missie van liefde voor de hele Kerk, voor alle 

mensen, vooral door in ons wat de Heilige Geest is aanwezig te maken: 

liefde. “Heb elkaar lief!”. Daarom is het heel belangrijk dat er liefde is in de 

gemeenschap, dat jullie God dank zeggen voor het hebben van een 

christelijke gemeenschap waarmee jullie de liturgie kunnen vieren, de 

aanwezige Christus kunnen vieren: “Waar er twee of drie in mijn naam 

samenkomen – zegt Christus – daar ben Ik in hun midden” (Mt 18,20). “Ik 

ben in hun midden”, twee of drie – en hier zijn we met meer dan twee of drie 

– hier is Christus. Christus openbaart zich door ons zijn Geest te geven, 

die liefde is: “Heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad!”. 

Moed, het is geweldig om een christelijke gemeenschap te hebben waar we 

kunnen samenkomen om de liefde voor elkaar te tonen, om God de eer te 

geven, om Hem te bedanken, om voor de wereld ten beste te spreken, voor 

de mensen, voor de zondaars, om Hem eer te geven door zijn realiteit 

aanwezig te stellen, dat een realiteit van liefde is, via de liturgie, via de 

Eucharistie. Hij heeft ons een sacrament nagelaten waar zijn dood voor 

ons en zijn overwinning op de dood tegenwoordig wordt gesteld, en Hij 

geeft ons deel te nemen aan deze overwinning op de dood, aan de 

verrijzenis van Christus. Iets fantastisch en wonderbaarlijks. Daarom: 

Proficiat, dierbare broeders, want jullie hebben een christelijke 

gemeenschap, iets wonderbaarlijks, echt waar.  

Heb elkaar lief en bedroef de Heilige Geest niet (vgl. Ef 4,30)! De Heilige 

Geest wordt bedroefd als we niet van elkaar houden, als we elkaar op de 

een of andere manier haten, elkaar oordelen: “Oordeelt niemand, oordeelt 

niet!” (vgl.  Lc 6,37). “Beschouw jezelf als de laatste en de ergste van 

allen”, zeggen de woestijnvaders. Jij, oordeel niemand, beschouw jezelf de 

laatste en de ergste van allemaal! Dus als je met je broeders bent, beschouw 

jezelf de laatste en denk: “Hij is beter dan ik, ik heb het recht niet hier te zijn, 

ik zou ergens anders moeten zijn, zij zijn christenen. Christen zijn is echt 

geweldig, dat wil zeggen bekleed te zijn met Christus! Dit betekent dat de 

christenen het sterven van Jezus in hun lichaam dragen, omdat aldus 

wordt geopenbaard dat Christus in hen leeft. Ik draag het sterven van 

Jezus in mijn lichaam, zodat openbaar kan worden dat Christus in mij leeft. 

Dit zijn de christenen, daarom dragen we het sterven van Jezus altijd overal 



 

 

mee: dit komt tot uiting in het feit dat we met vreugde het lijden, de 

beledigingen, de misverstanden, het gebrek aan geld of elk verdriet dragen! 

Blij om voor Christus te lijden. Het is heel belangrijk om omwille van 

Christus te lijden. Ons leven wordt in de hemel geschreven.  

Als we aankomen, worden er boeken geopend en daar word gezien hoe de 

Heer jou heeft uitverkoren, je een gemeenschap heeft gegeven, je catechisten 

heeft gegeven. Ik weet niet hoeveel van ons leven er nog over is, hoeveel we 

nog hebben voordat we met Hem meegaan, maar “sterven is verreweg het 

beste”, zegt Sint Paulus, want sterven is “met Christus zijn”, en het is zeker 

beter om met Christus te zijn: “Ik weet niet of ik liever wil sterven – zegt 

Sint Paulus – wat zeker beter is of nog even hier te zijn, omdat jullie mij 

nodig hebt” (vgl. Fil 1,23), want ik zie dat de gemeenschap mijn 

aanwezigheid nodig heeft, dat ik jullie help.  

De Heer zou willen dat we allemaal dankbaar zijn, dat we deze 

dankbaarheid in ons hebben omdat we door God zijn uitverkoren, 

omdat God in ons wil leven door zijn Geest, deze Geest die in ons is en die 

ons brengt naar de gemeenschap te gaan, om elkaar te vergeven, om de 

laatste plaats te nemen: thuis, in je gezin, de laatste plaats, altijd blij om op 

de laatste plaats te staan, ten dienste van iedereen! En ik zeg je niet alleen 

om de borden af te wassen, of misschien ja, dat ook; dat is de laatste plaats 

in te nemen, want je bent een christen, je bent een christen! Dit is een groots 

woord: “christen”, bekleed met Christus, blij dan om overal de laatste 

plaats te nemen. “Beschouw jezelf als de laatste en de ergste van 

allemaal!” Als je deze diepe verlichting van de Heilige Geest hebt over wie 

je werkelijk bent, zou je jezelf beschouwen als de laatste en de ergste van 

allemaal! Heb betrekking met je broeders met deze houding om uzelf als de 

laatste en de ergste van allemaal te beschouwen, en die geen recht hebt om 

hier te zijn, en je zult zien hoe je in de gemeenschap leeft God enorm 

dankbaar die jou broeders en zusters heeft gegeven, die beter zijn dan je, 

die Hij je een Weg gaf, die je catechisten gaf! Het is geweldig dat we hier 

zijn, broeders, het is geweldig: “Waar twee of drie in mijn naam zijn 

samengekomen, daar ben Ik onder hen”. Hier is Christus onder ons. 

Het christendom is een wonder. Moge God ons het 

onderscheidingsvermogen geven, de bewondering voor de liefde die God 

voor ons heeft, die ons heeft bekleed met zijn immense liefde, iets enorms. 

Daarom wille God dat we allemaal nederig en goed, nederig en heilig zijn, 

achtend de ander, zoals de heilige Paulus zegt, hoger dan jezelf. Iedereen is 

superieur aan jou, omdat jij de laatste en de slechtste bent. Dit is het 

Woord van God, het is geen uitvinding dat ik doe. Acht jezelf hier als de 



 

 

laatste en ergste van allemaal, en je zult zien hoe je hele situatie zal 

veranderen, je relatie met de anderen zal anders zijn, omdat je hier de laatste 

bent, niet de eerste maar de laatste. 

Ik spreek en ik kan van binnen, door de Heilige Geest, het besef hebben dat 

ik hier de laatste ben, en de ergste van allen, het is een licht dat de Heilige 

Geest mij geeft en dat maakt dat ik mezelf echt op mijn plaats zet, 

achtend de anderen hoger dan mijzelf (vgl. Fil 2,3). Beschouw je de broeders 

van de gemeenschap hoger dan jezelf? Acht jezelf als de laatste en de 

ergste. Het is een manier om de Weg te beleven, het is onze manier om de 

Weg te beleven. Zeker, misschien is het voor jou onmogelijk om dit te 

beleven, want je was hoogmoedig in je hele leven. Hoe?  Jij, jezelf achten 

als de laatste en ergste van allemaal? Wat is dat? Nou, ik hoop dat de Heer 

jou niet vernedert door jou jouw eigen zonden te laten zien of wie je bent. 

Nee, het is niet nodig. Je weet al genoeg dat je een zondaar bent en dat je 

niet waardig bent hier te zijn. Onwaardig. Het is een grote genade dat God 

je een gemeenschap heeft gegeven, dat Hij je een Weg heeft gegeven, dat 

Hij je catechisten heeft gegeven, het is iets fantastisch. 

Dierbare broeders, we moeten elkaar liefhebben, de Kerk, de Bisschop, de 

pastoor, jouw gemeenschap, jouw parochie liefhebben en gelukkig te zijn 

om het geloof in een gemeenschap te beleven. Gehoorzamend in de 

gemeenschap, aan de voorbereiding van het Woord, aan wat je op deze 

momenten doe, aan wat God wil dat je als christelijke gemeenschap doet. 

Wat geweldig dat de Heer ons heeft uitverkoren en ons tot een gemeenschap 

heeft gemaakt! In die gemeenschap is de Heilige Geest aanwezig, de Geest 

van God zelf die bereid is om in ons te zijn en laat ons elkaar beminnen. De 

Heilige Geest komt naar ons toe en leidt ons om elkaar te beminnen. “Heb 

elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad!”. Moed, heb liefde voor elkaar. 

Welnu, broeders, de Heer inspireert mij niets anders. Ik hoop dat jullie een 

tijd doorbrengen waar de Heer komt: neemt Hem op! Ook komt de tijd van 

Kerstmis, het nieuwe jaar, een tijd om in familie en in de gemeenschap 

te beleven. En blij met de missie die de Heer ons toevertrouwt. Misschien 

roept de Heer jouw gemeenschap en stuurt ze voor een missie, laten we 

hopen dat Hij haar voor een missie stuurt, misschien verdienen jullie het niet 

om missionarissen te zijn en stuurt Hij jullie nooit, Hij stuurt anderen en jou 

niet. Om een missionaris te zijn, die Christus vertegenwoordigt, moet de 

Heer op een nieuwe manier in jou wonen, in nederigheid, die jij niet hebt, 

“O heilige nederigheid van Christus! Wie zal jou kunnen vinden?”, 

zeiden de Kerkvaders: “O, heilige nederigheid van Christus! Wie zou jou 

kunnen vinden?” Zonder nederigheid is er niets, en jullie van nederig hebben 



 

 

weinig, zeer weinig. “O heilige nederigheid van Christus! Wie kan jou 

vinden?” Beleeft dus de gemeenschap in nederigheid en stel jezelf ten 

dienste van de anderen. Als jij getrouwd bent, stel jezelf dan ten dienste van 

je gezin, jij, neem maar de laatste plaats. Waar je ook bent, neem de laatste 

plaats! 

Beschouw jezelf als de laatste en de ergste van allen, dit is het woord van de 

Kerkvaders, woorden die die miljoenen waard zijn. “Beschouw jezelf als de 

laatste en de ergste van allemaal!” Bedenkt dat je niet waardig bent om hier 

te zijn, en toch riep God jou, koos Hij jou uit, vergaf Hij jouw zonden, 

bekleedde Hij jou met zijn liefde, zijn barmhartigheid, zijn vergeving, en dat 

zou je ertoe moeten brengen om met dankbaarheid te leven jegens Christus, 

met liefde voor Christus. “Wie Christus niet bemint, hij zij anathema!” 

(1Kor 16,22), zegt de heilige Paulus, “hij zij vervloekt.” Christus beminnen. 

Daarom zouden deze ontmoetingen ons ertoe moeten brengen Christus meer 

te beminnen. Bemint Hem! Christus te beminnen, de liefde voor Christus 

van de christenen. Waarom? Omdat Christus voor jou aan een kruis is 

gestorven, Hij heeft de hemel voor jou geopend, Hij heeft de poorten van de 

hel voor jou gesloten en de poorten van hemel voor jou geopend, en als je 

sterft, zullen de poorten van de hemel voor jou geopend worden. De dag van 

onze fysieke dood is een gelukkige dag, van feest, omdat we de hemel 

binnengaan, waar de Heilige Maagd Maria, de Heer Jezus en de heiligen, 

alle heiligen, op ons wachten. 

Ons leven is een bijzonder leven: we leven in Christus en met Christus, zegt 

de heilige Paulus: “Mijn leven is Christus.” Christus liefhebben. “Heb 

Christus lief en doe wat je wilt.” “Christus liefhebben is de enige waarheid, 

zeiden de woestijnvaders, de rest is ijdelheid.” Heb Christus lief. En hoe 

komt de liefde voor Christus tot uiting? Wat moet ik doen? Misschien is er 

hier niemand die van Christus houdt, en wij zijn hier onze tijd aan het 

verspillen. “Nee dat is niet waar!” Jullie zijn hier vanwege zijn genade en 

goedheid en Hij doet een geweldige missie met jullie allemaal, die jullie 

zullen zien als jullie de hemel bereiken. De missie: jullie hebben jullie 

kinderen, jullie hebben jullie catechumenen, jullie hebben jullie parochie, 

jullie hebben jullie gemeenschap, jullie hebben veel dingen die God jullie 

heeft gegeven, veel gaven van zijn liefde, en wat Hij vraagt is dat we nederig 

en heilig zijn en onszelf als de laatste beschouwen en het ergste van allemaal. 

Jezelf als slechter dan anderen te beschouwen is zeer diep: “Beschouw jezelf 

als de laatste en ergste van allemaal”, want als dit waar is, is je relatie met de 

anderen totaal anders, je zal geen enkele houding van hoogmoed hebben, je 

zal een houding van nederigheid hebben, van dankbaarheid aan de broeders 



 

 

die je steunen in een gemeenschap die je niet verdient. Beschouw jezelf als 

de laatste en slechtste van allemaal, en de Heer zal je zegenen. Als laatste in 

de wereld te leven: dat is christen zijn. Als laatste in de wereld leven of jezelf 

als de laatste en slechtste beschouwen dan de anderen, de broeders van je 

gemeenschap bedanken dat ze je vergeven, dat ze bij je zijn. Elkaar 

liefhebben vanuit nederigheid is fundamenteel, anders is er geen echte 

christelijke liefde, als we onszelf niet op die manier liefhebben. Daarom, 

moed, broeders, want de Heer houdt veel van ons en ik hoop dat jullie voor 

mij bidden. Zalig Kerstmis, een gelukkig Nieuwjaar en weest nederig. 

Nederig, beschouwt jullie zelf als de laatste en ergste van allemaal. 

De Heer koos mij voor jullie, en nu kiest Hij jullie voor anderen. Moed, 

broeders, dat de Heer ons leidt om elkaar lief te hebben, en om ons lief te 

hebben zendt Hij ons de Heilige Geest, zonder Hem houden we niet van 

elkaar. Het is de Heilige Geest die in ons ons ertoe brengt om van elkaar te 

houden. “Hebt elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad.” Ik geef jullie mijn 

Geest, net zoals deze Geest mij voor jullie naar het kruis heeft geleid, zal 

dezelfde Geest jullie voor elkaar naar het kruis leiden. Dus: moed, ontvangt 

de Heilige Geest, die jullie heilig maakt, die jullie kinderen van God maakt 

en jullie tot liefde voor elkaar brengt, elkaar lief te hebben. 

We hebben een mysterie, en dat is de liefde. En die liefde werd door de 

Heer geopenbaard in een christelijke gemeenschap. Vele christenen 

hebben geen gemeenschap, en hun christen-zijn is de liturgie, de 

sacramenten, ze beleven alles persoonlijk, op een individualistische 

manier; maar de Heer heeft aan jullie een gemeenschap gegeven, dus in die 

gemeenschap is het zeer belangrijk dat jullie van elkaar houden en elkaar 

vergeven. En in het huwelijk: hoe veel keer moet ik mijn vrouw vergeven? 

Altijd, zei de priester tot hem. Hoe? altijd? Ja, altijd. En de vrouw vraagt 

hem: En hoe veel keer moet ik mijn man vergeven? Altijd. Zonder dat is er 

geen christelijk huwelijk. Vergeeft elkaar elke dag. Oordeelt niet: Oordeelt 

niet! Beschouw jezelf als de laatste en slechtste van allemaal! Luister naar 

mij! Op een dag zal jou worden gevraagd om verantwoording voor dit 

Woord af te leggen omdat je haar hebt gehoord, maar je hebt haar niet 

onderhouden. Luister naar mij! Beschouw jezelf als de laatste en slechtste 

van allemaal! 

En win in de houding onder de broeders, vraag hen om vergeving dat je in 

de gemeenschap bent, dat je het niet verdient, dank hen dat ze je opnemen, 

en aanvaarden, jij die een moordenaar bent, een schurk, een verrader. Ja, dat 

zijn wij allemaal, en als het niet is gemanifesteerd, is dat omdat God zijn 



 

 

hand niet van ons hoofd heeft weggenomen, maar de realiteit is dat we 

allemaal zondaars zijn. 

Moed, broeders, ik vraag jullie allemaal om voor mij te bidden, voor deze 

jongedame en voor deze priester, en dat jullie voor elkaar bidden. 

In Rome profeteerde ik jullie een jaar vol van de Heilige Geest en genade, 

voor de Kerk en voor jou, nou, hier zeg ik het ook voor jou. Als ik echt een 

profeet ben, profeteer ik jullie dat de Heer wil dat 2021 een jaar van 

genade, goedheid, glorie voor de Heer, voor jullie gezin, voor jullie 

gemeenschap en voor de Weg wordt, daarom moeten jullie jezelf volledig 

overgeven aan de werking van de Heilige Geest. 

 

 


