
24 urenwake van voortdurend gebed 
 
 
Een lijdende ziel stuurde in de Heilige Naam van Jezus naar het blog ‘Father of Love and 
Mercy’ een email. Jezus heeft door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid Zijn goedkeuring 
gegeven om die op het blog te delen. Er is een grote nood aan gebed om deze missie van 
redding te beschermen tegen verdere aanvallen van Satan, om zielen te behoeden voor de 
verdoemenis en opdat het restleger zich zou verenigen en door de genade van God gesterkt 
worden. 
 
Hier volgen de 6 instructies die een lijdende ziel in de Heilige Naam van Jezus 
doorstuurde: 
 

1. Jezus wil dat we een wereldwijde wake organiseren waarin we alle vier de 
mysteries van de heilige Rozenkrans de een na de ander, zonder 
onderbreking, zullen bidden. De wake zou om middernacht moeten 
beginnen ongeacht de tijdzone. Niemand hoeft zich verplicht te voelen eraan 
deel te nemen, maar als velen van ons erbij betrokken raken, zal de uitstorting 
van genade groter zijn. Diegenen die zich zwak of ziek voelen zouden ook 
moeten komen om zoveel als zij kunnen te bidden, zelfs maar één tientje zal in 
ontvangst genomen worden. Allen zouden moeten komen met liefde voor 
Jezus en Onze-Lieve-Vrouw en om geen enkele andere reden. Als iemand niet 
kan bidden of het gevoel heeft dat hij dat niet kan, of gewoon moe wordt 
tijdens het gebed, laat hem dan gewoon bij ons zitten en ook hij zal gesterkt 
worden. 

2. Iedereen die daartoe in staat is, zou vanaf middernacht de dag voor de wake 
moeten vasten op water en brood tot na de wake (24 u). 

3. Het is sterk aanbevolen te biechten de dag ervoor of op elk gewenst moment 
voorafgaand aan het gebed. 

4. Allen, en dit is belangrijk, moeten iedereen eventuele zonden tegen hem, 
beledigingen, enz. … vergeven. Vergeven en vergeten, ongeacht wie ons 
beledigde en waarom, en vooral als we iets hebben met iemand die ook een 
restsoldaat is. Deze vergeving moet van beide kanten komen, 
onvoorwaardelijk zijn en als dat mogelijk is, moeten personen die om het even 
welk geschil of een vroeger conflict ofzo hebben, persoonlijk contact 
opnemen. Dat zou via mail kunnen zijn, door een postkaartje, bloemen, een 
gebaar, groetjes door een andere persoon of nog iets anders, maar het moet 
uit het hart komen en voorkomend zijn. 

5. De keuze van de datum van de wake is aan ons, maar het zou zo snel mogelijk 
georganiseerd moeten worden en er zouden zoveel mogelijk mensen aan 
moeten deelnemen. Zelfs één persoon alleen is prima. 

6. Ook de keuze van de plaats is aan ons. We kunnen om het even waar bidden, 
maar kerken en andere gewijde plaatsen zijn wenselijk. 



Wat zal tellen, zal het geloof zijn, de liefde voor Jezus en onze hemelse Moeder, 
Moeder van de Verlossing, en de zuiverheid van hart. 
 
Middernacht staat symbool voor de Tweede Komst van Jezus. 
 
Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Laat de liefde en tederheid van de 
gezegende Maagd Maria, Koningin van de Rozenkrans, voor altijd met ons zijn. 
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