Efter att ha rådfrågat Troskongrega tionen,
gav biskopen av Haarlem-Amsterdam, Hans
Excellens H. Bomers, tillsammans med sin
hjälpbiskop, Hans Excellens J. M. Punt, den
31 maj 1996, tillåtelse att offentligt vörda den
Saliga Jungfrun Maria under titeln ”VÅR FRU AV
ALLA FOLK”. *
Den Saliga Jungfrun uppenbarade sig i Amsterdam från 1945-1959 under denna titel för en helt
vanlig kvinna, Ida Peerdeman, och avslöjade att
hon önskar bli känd och älskad av alla som ”VÅR
FRU AV ALLA FOLK” eller ”MODER TILL ALLA FOLK”.
Hon beskriver den aktuella situationen i Kyrkan
och i världen just nu genom överväldigande
profetiska visioner. I sina budskap avslöjar Maria
Guds plan genom vilken Han vill rädda världen
genom Sin Moder. För detta ändamål ger hon en
bön och en bild till alla folk och länder.
Bilden visar VÅR FRU AV ALLA FOLK stående på
jordgloben, genomlyst av Guds ljus, framför
Sonens Kors, Han som är Frälsaren och med
vilken hon är oskiljaktigt förenad. Från Marias
händer strömmar tre strålar av Nåd, Frälsning
och Frid fram, som hon får ge åt alla som åkallar
henne som Förespråkerska.
Fårhjorden representerar alla länder på jorden
vilka inte kommer att finna ro förrän de ser upp
mot Korset, världens centrum.

171027_GB-420-SWE.indd 2

VÅR FRU AV ALLA FOLK dikterade en kort men
mäktig bön för att bevara oss från förfall, olyckor
och krig. ”Ni, denna tids nationer, skall veta

att ni står under beskydd av Vår Fru av Alla
Folk. Åkalla henne som Förespråkerska; be
henne att avstyra alla olyckor. Be henne att
bannlysa förfallet från denna värlwd. Från
förfall kommer olyckor. Från förfall uppstår
krig. Genom min bön ska ni be att allt detta
ska avvändas från världen. Ni vet inte hur
mäktig och hur betydelsefull denna bön är
inför Gud.” (31 maj 1955)
Hon vill att vi ber denna bön åtminstone en gång
per dag: ”Jag lovar er att världen kommer
att förändras.” (29 april 1951) Som MODER TILL
ALLA FOLK sändes hon av Fadern och Sonen för
att bringa enhet och frid åt världen, för ”att hon

under denna titel och genom denna bön må
rädda världen från en stor världskatastrof.”
(10 maj 1953).

Därför ber VÅR FRU AV ALLA FOLK särskilt om en
världsvid aktion för att sprida hennes bön och
bild. ”Hjälp till med alla era medel, var och

en på sitt sätt, och se till att den sprids.”
(15 juni 1952).

*För mer information om det kyrkliga ställningstagande se:
www.de-vrouwe.info
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