
Beste lezers en lezeressen,
met deze brochure willen wij de kerkelijk erkende verschijningen 
van de Vrouwe en Moeder van alle Volkeren onder uw aandacht 
brengen, wier boodschappen in de huidige crisistijd voor de 
wereld en de Kerk actueler en troostrijker zijn dan ooit te voren.

De verschijningen van Amsterdam
Op 25 maart 1945, het Hoogfeest van Maria Boodschap, 
verscheen Maria aan de eenvoudige vrouw Ida Peerdeman. Dit 
was de eerste van 56 verschijningen 
die plaatsvonden tussen 1945 
en 1959. Na ruggespraak met de 
Congregatie voor de Geloofsleer 
stond de verantwoordelijke bisschop 
van Haarlem, Mgr. H. Bomers, op 
31 mei 1996 de openlijke verering 
van Maria onder de nieuwe titel ‘de 
Vrouwe van alle Volkeren’ toe. Zes 
jaar later, op 31 mei 2002, bracht 
zijn opvolger Mgr. Jozef M. Punt 
zijn persoonlijke overtuiging onder 
woorden, “dat in de verschijningen 
van Amsterdam een bovennatuurlijke 
oorsprong gegeven is”.

Moeder voor allen
“De Vrouwe van alle Volkeren”, ook “De Moeder van alle 
Volkeren” genoemd, sprak in ruim veertien jaar tot vele afzonderlijke 
naties en volkeren. Ze richtte haar woorden tot de paus, tot bisschoppen, 
priesters en religieuzen, tot de gezinnen, mannen, vrouwen en tot alle 

mensen van goede wil. Of iemand 
gelovig, andersgezind of ongelovig 
is, ontwikkeld of heel eenvoudig, 
hij moet haar als zijn persoonlijke 
moeder leren kennen en liefhebben. 
“Wie of wat ge ook zijt, ik mag voor 
u zijn: de Moeder, de Vrouwe van alle 
Volkeren.” (31-5-1954)
In profetische visioenen toonde zij 

op indrukwekkende wijze de situatie van Kerk en wereld in onze 
tijd en waarschuwde voor geloofsafval en morele verwording, voor 
rampen en oorlog. In de boodschappen openbaarde zij stap voor stap 
het plan, waardoor God de wereld door de Moeder wil redden van 
een dreigende grote wereldcatastrofe en ons naar een nieuwe, van de 
Geest vervulde tijd wil leiden, een tijd van vrede. Maar de verlangde 
vrede in de gezinnen en onder de volken hangt er van af of wij juist nú 
precies dat doen wat de Moeder van alle Volkeren wenst.

Laten we leren van Fatima
Hoe cruciaal onze medewerking aan de verwezenlijking van de 
wensen van Maria in Amsterdam is, toont op dramatische wijze 
een terugblik op de verschijningen in Fatima, 
Portugal. In 1917, tegen het einde van de 
Eerste Wereldoorlog, had daar de Koningin 
van de Rozenkrans gewaarschuwd voor 
Rusland en de wereldwijde verspreiding van 
zijn atheïstische ideologie, alsmede voor 
het drama van een tweede wereldoorlog. 
Om dat alles te verhinderen had ze 
concrete genademiddelen geopenbaard: het 
rozenkransgebed, de communie van eerherstel 
op de eerste zaterdag van de maand en de 
toewijding aan haar Onbevlekte Moederhart. 
Maar helaas werden – ondanks de erkenning van de verschijningen 
door de hoogste kerkelijke instantie – de woorden van Maria veel te 
weinig serieus genomen. Zodoende breidde het militante atheïsme 
zich razendsnel uit en knechtte decennia lang vele landen. Het drama 
van de Tweede Wereldoorlog voltrok zich en miljoenen mensen 
stierven aan het front, in concentratiekampen of in gebombardeerde 
steden. Het is schokkend, als je bedenkt, dat al dit onnoemelijke 
leed en al deze ellende voorkomen had kunnen worden als aan 

de dringende beden van Maria 
meteen gehoor was gegeven! 
Maar als liefdevolle Moeder laat 
zij ons nooit alleen. Zo snelde zij 
ons in 1945 aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog opnieuw 
te hulp, en wel in Nederland, in 
Amsterdam.

Echtheidsbewijzen
In Amsterdam gaf God zulke talrijke en fascinerende bewijzen 
van echtheid als bijna nooit eerder in de geschiedenis van de 
Mariaverschijningen. De Vrouwe van alle Volkeren bewijst 
de echtheid van haar boodschap steeds opnieuw doordat de 
talrijke voorspellingen in de loop der jaren in vervulling gaan. 
Al in 1950 zag Ida de hereniging van Duitsland. In een visioen 
wees de Vrouwe op een dikke lijn midden door Duitsland en 
zei: “Europa is in tweeën verdeeld.” (10-12-1950) Daarop moest 
de zieneres deze lijn met één greep verwijderden. Bijna veertig 
jaar later, in 1989, waren we zelf getuige van de val van de 
Berlijnse muur. 
Ook de eerste maanlanding door de Amerikanen in 1969 zag de 
zieneres al 23 jaar eerder. Daarbij ervoer Ida zelf de toestand van 

gewichtloosheid, die ze haar geestelijk leidsman nauwkeurig 
beschreef. (7-2-1946)
Een andere keer werd Ida in een visioen in de St.-Pieter 
geplaatst. Daar zag ze alle bisschoppen van de wereld met 
witte mijters op en de heilige Vader met de tiara en een dik 
boek. Niemand ter wereld, de zieneres zelf nog wel het minst,  
kon toen ook maar vermoeden, dat zij in dit indrukwekkende 
visioen van 11 februari 1951 het Tweede Vaticaanse Concilie 
zag, dat pas elf jaar later plaatsvond. 
Wel het overtuigendste bewijs van echtheid gaf de Vrouwe 
aan de zieneres in de nacht van 18 op 19 februari 1958. Ze 
kondigde haar aan, dat begin oktober, dus acht maanden later,  
de toen nog volledig gezonde paus Pius XII zou sterven. 

Inderdaad stierf de paus op 
9 oktober in Castel Gandolfo. 
Dit echtheidsbewijs was voor 
haar geestelijk leidsman, pater 
Frehe OP, des te overtuigender, 
omdat hij maar al te goed wist dat 
iemands sterfdag alleen door God 
bepaald en gekend wordt. 
We kunnen wel nagaan hoe ont-

zettend belangrijk de boodschappen van Amsterdam voor 
Kerk en wereld moeten zijn, als God zijn echtheidsbewijzen 
laat reiken tot aan een concilie of het leven en sterven van een 
heilige paus.

De titel – De Vrouwe, de Moeder van alle Volkeren
Al bij de eerste verschijning maakte Maria zich bekend onder 
de prachtige bijbelse titel ‘Vrouwe’. Meer dan 150 keer 
gebruikte ze in haar boodschappen deze nieuwe titel: “Ik ben 
de Vrouwe, Maria, Moeder van alle Volkeren. Je kunt zeggen: 
de VROUWE VAN ALLE VOLKEREN of MOEDER VAN ALLE 
VOLKEREN.” (11-2-1951)
Om dieper te begrijpen waarom Maria verschijnt onder de titel 
‘VROUWE’, moeten we de heilige Schrift erop naslaan, want 
alleen daar komt de betekenis van dit woord in zijn volheid 
tot ons.
1. In Genesis lezen we over de VROUW die verenigd met 
haar Zoon de kop van de slang verplettert: “Vijandschap sticht 
ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop 
bedreigen en gij zijn hiel.” (Gen. 3,15)
2. Op de bruiloft van Kana ontmoeten we de VROUW die 
voorspreekt en genade doorgeeft: “Jezus zei tot haar: ‘Vrouw, is 
dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.’ Zijn moeder sprak 
tot de bedienden: ‘Doet maar wat Hij u zeggen zal’.” (Joh. 2,4v.)
3. Het Johannesevangelie beschrijft ook de medeverlossende 
VROUW op Calvarië: “Toen Jezus zijn moeder zag en naast 

haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: ‘Vrouw, 
zie daar uw zoon’.” (Joh. 19,26) Dat bevestigt de boodschap van 
Amsterdam van 6 april 1952: “Bij het kruisoffer gaf de Zoon 
deze titel aan de hele wereld.” 
4. In de Apocalyps lezen we over de met de zon beklede 
VROUW: “Er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw, 
bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een 
kroon van twaalf sterren.” (Apok. 12,1)

Maria wordt dus altijd aangeduid als ‘VROUW’ als het gaat om 
haar universeel moederschap. Zo herinnert ze ons eraan: “De 
mensen zijn aan de Moeder toevertrouwd.” (15-8-1951) 
Met betrekking tot deze titel gaf de Moeder van alle Volkeren ook 
tal van troostrijke beloften: “Zij zal onder deze titel de wereld 

redden.” (20-3-1953) “De Vrouwe 
van alle Volkeren zal de wereld 
vrede mogen brengen. Zij moet 
echter onder deze titel daarom 
gevraagd worden.” (11-10-1953)
Zij is waarlijk de Moeder 
voor alle volkeren, stammen 
en rassen, ongeacht tot welke 
godsdienst ze ook behoren. Ze 

heeft al haar kinderen lief, ook diegenen die haar moederlijke 
liefde nog niet kennen, en vooral diegenen die niets van haar 
willen weten. Zo zal het de MOEDER VAN ALLE VOLKEREN 
zijn, die duurzame vrede, ware oecumene en eenheid in de heilige 
Geest wereldwijd voor ons mag afsmeken en aan ons schenken.

Het gebed om de liefde en de vrede
In de eerste boodschap, op 25 maart 1945, sprak de heilige 
Maagd over haar gebed, alsof het al bekend was, en zei: “Het 
gebed moet verspreid worden.” Maar pas zes jaar later, op de 
feestdag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, op 11 februari 
1951, dicteerde ze het aan de zieneres in Duitsland. Welke 
universele betekenis dit gebed voor Kerk en wereld heeft, blijkt 
alleen al uit het feit dat de Vrouwe het Ida openbaarde tijdens 
het profetische visioen van het Tweede Vaticaanse Concilie.

Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader,
zend nu uw Geest over de aarde.

Laat de Heilige Geest wonen
in de harten van alle volkeren,

opdat zij bewaard mogen blijven
voor verwording, rampen en oorlog.
Moge de Vrouwe van alle Volkeren,

die eens Maria was,
onze Voorspreekster zijn.

Amen.

De Vrouwe van alle Volkeren zegt hierover in haar boodschap: 
“Kind, dit gebed is zo eenvoudig en kort, dat ieder in zijn eigen 
taal het kan zeggen voor zijn eigen kruis. En die geen kruis 
hebben, zeggen het voor zich zelf.” Zij vraagt, dat iedereen dit 
gebed minstens een keer per dag langzaam en aandachtig bidt. 
“Ik geef u de verzekering dat de wereld veranderen zal.” (29-4-1951) 
De Vrouwe legt zelf uit waarom ze dit nieuwe gebed schenkt: 
“Het is daarom gegeven om de ware Geest over de wereld af te 
smeken.” (20-9-1951) “Gij kunt niet bepalen de grote waarde die 
dit zal hebben. Gij weet niet wat de toekomst brengt.” (15-4-1951) 
Als Moeder van alle Volkeren is zij door de Vader en de Zoon 
gezonden om de wereld eenheid en vrede te brengen en “om 
onder deze titel en door dit gebed, de wereld te mogen verlossen 
van een grote wereldcatastrofe.” (10-5-1953)
Verwijzend naar haar gebed zegt de Vrouwe iets van grote 
betekenis: “Vraagt haar [de Vrouwe van alle Volkeren] om alle 
rampen af te wenden. Vraagt haar, de verwording uit deze wereld 
te verbannen. Van verwording 
komen rampen, van verwording 
komen oorlogen. Gij zult door 
mijn gebed vragen dit van deze 
wereld af te wenden. Gij weet niet 
hoe groot en hoe voornaam dit 
gebed is bij God.” (31-5-1955)

“Die eens Maria was”
De eerste die moeite had om de woorden “die eens Maria was” 
te begrijpen, was de zieneres zelf, vervolgens haar geestelijk 
leidsman, pater Frehe, en tenslotte bisschop Huibers, die de voor 
hem onbegrijpelijke formulering bij de eerste druk gewoon weg 
liet. De Vrouwe was het echter niet eens met deze verandering. 
“‘Moge de Vrouwe van alle Volkeren, die eens Maria was, onze 
Voorspreekster zijn’, dat zal zo blijven.” (6-4-1952) Kort, helder 
en eenvoudig had ze eerder al uitgelegd: “‘Die eens Maria was’ 
betekent: vele mensen hebben Maria als Maria gekend. Nu 
echter wil ik, in deze nieuwe periode die aankomt, de Vrouwe 
van alle Volkeren zijn. Dat verstaat iedereen.” (2-7-1951)
‘Die eens Maria was’ betekent dus absoluut niet dat wij tegen 
de heilige Maagd geen Maria meer mogen zeggen, wat we bij 
het bidden van de rozenkrans immers vele malen doen. Het 
betekent veeleer dat we van Maria niet alleen haar naam moeten 
kennen, maar dat we ook weet moeten hebben van haar roeping 
als onze geestelijke Moeder. Onze relatie tot haar moet worden 
als die van een kind. Dat deze moeder-kindrelatie veel dieper en 
persoonlijker kan worden, geldt voor christenen, maar nog veel 
meer voor de vier miljard niet-christenen, het overgrote deel van 

de mensheid dus. Dezen kennen 
Maria wel bij haar naam, maar 
weten niet dat zij voor alle volken, 
en dus ook voor hen persoonlijk, 
Moeder is. Wanneer men echter 
Maria als persoonlijke Moeder 
ontdekt, wordt alles anders: zij 
die eerst voor mij alleen maar 
Maria was, erken en bemin ik nu 
als mijn Moeder.

De verandering van het gebed
In de afgelopen jaren zijn er steeds weer gelovigen, priesters en 
bisschoppen geweest, die moeite hadden met de zinsnede ‘die 
eens Maria was’, zoals destijds in 1951 de zieneres, haar geestelijk 
leidsman en bisschop Huibers. Daarom kreeg de Congregatie 
voor de Geloofsleer in Rome hier herhaaldelijk vragen over.
Uit pastorale bezorgdheid, dat de woorden ‘die eens Maria 
was’ in het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren verkeerd 
begrepen kunnen worden, wenste de Congregatie voor de 
Geloofsleer in juli 2005 dat deze woorden weggelaten zouden 
worden. Om duidelijk te maken dat de titel Vrouwe van alle 
Volkeren betrekking heeft op Maria, werden de woorden 
‘de heilige Maagd Maria’ ingevoegd. Deze versie kreeg op 
6 januari 2009 het imprimatur van de bisschop van Haarlem-
Amsterdam, Mgr. J.M. Punt. Dus luidt nu het slot van het 
gebed: “Moge de Vrouwe van alle Volkeren, de heilige Maagd 
Maria, onze Voorspreekster zijn.”
Voor sommigen die de Vrouwe van alle Volkeren al lange tijd 
kennen, is het niet eenvoudig deze nieuwe versie te accepteren, 
maar alleen door gehoorzaamheid 
uit liefde, door dit kerkelijk denken 
en handelen, kunnen het gebed en 
de afbeelding wereldwijd met de 
steun van bisschoppen en priesters 
verder verspreid worden. Maria 
zegt immers zelf: “En nu belooft de 
Vrouwe van alle Volkeren de ware 
vrede te geven. Maar de volkeren 
met de Kerk – versta goed: met de 
Kerk – zullen mijn gebed moeten 
bidden… .” (20-3-1953)

De beeltenis van de Moeder van alle Volkeren 
De boodschappen van Amsterdam zijn zo bijzonder, omdat 
Maria daarin zelf tot in detail beschrijft hoe haar beeltenis 
geschilderd moet worden. Door haar beeltenis te bekijken 
moeten alle mensen kunnen begrijpen waarom Maria onze 
Moeder is:
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Ik mag voor u zijn: de Moeder, 

de Vrouwe van alle Volkeren.” 

“Wie of wat ge ook zijt,1. Maria is ons aller MOEDER, 
omdat zij – in vereniging met 
haar en onze Verlosser – als 
MEDEVERLOSSERES voor ons 
heeft geleden. Daarom zien we 
haar op het schilderij staan voor het 
lichtende kruis van haar goddelijke 
Zoon, waarvan het licht haar geheel 
doorstraalt. Haar uitgestrekte handen 
dragen verheerlijkte wonden. 
Om haar schoot heeft zij een doek 
gebonden, die de lendendoek van 
haar Zoon symboliseert en die duidt 
op de onverbrekelijke eenheid van de 
Medeverlosseres met haar Verlosser.

2. Ons aller MOEDER is Maria ook, omdat zij als MIDDELARES, 
verenigd met haar goddelijke Zoon, aan de volken alle genade 
doorgeeft. Op haar beeltenis wordt dat geïllustreerd door de 
drie lichtstralen die uit elk van haar mystiek doorboorde handen 
komen: “… de stralen van Genade, Verlossing en Vrede.” (31-5-1951) 
Ze schijnen op schapen die de kudde van Christus verbeelden – 
dus alle volken van de aarde.
3. MOEDER voor ons allen is Maria niet in de laatste plaats, omdat 
zij als VOORSPREEKSTER bij God voor ons ten beste spreekt 
en ons verdedigt tegen het kwaad, tegen Satan. Deze bijbelse 
waarheid, dat de Moeder ons verdedigt tegen Satan door de slang 
te verpletteren en hem te overwinnen, 
is op bijzonder indrukwekkende 
wijze geïllustreerd. De slang is op de 
beeltenis van Amsterdam – anders dan 
op de Wonderdadige Medaille – niet 
meer te zien, omdat hij volledig is 
overwonnen. Duidelijker kan Maria’s 
moederlijke macht als Voorspreekster 
niet worden uitgebeeld! 
Over de beeltenis, die dus op drievoudige wijze Maria’s universeel 
moederschap voor alle mensen van alle tijden uitbeeldt, zegt zij 
iets heel onverwachts: “Deze beeltenis zal voorafgaan. Deze 
beeltenis moet over heel de wereld gaan. Zij is de betekenis en 
uitbeelding van het nieuwe dogma. Daarom heb ik zelf deze 
beeltenis aan de volkeren gegeven.” (8-12-1952)

Het dogma van de Moeder van alle Volkeren
In de geschiedenis van de Mariaverschijningen is het 
werkelijk uniek dat Maria in haar boodschap om een dogma 
vraagt! Zoals zij zegt zal dit het “laatste en grootste’’ (15-8-1951) 

mariale dogma zijn. Zich tot de heilige Vader richtend vraagt 
zij: “Zorg voor het laatste dogma, de bekroning van de Moeder 
van de Heer Jezus Christus, Medeverlosseres, Middelares en 
Voorspreekster.” (11-10-1953)
Meermaals richt de Moeder zich in haar boodschappen direct tot 
de theologen en legt hun de geloofsinhoud en de grote betekenis 
van het dogma uit: “Zeg tegen uw theologen dat zij alles kunnen 
vinden in de boeken. Ik breng geen nieuwe leer.” (4-4-1954) “De 
Kerk zal veel strijd krijgen om het nieuwe dogma.” (15-8-1951) 
Nu, ruim vijftig jaar later, bevindt de Kerk zich daadwerkelijk in 
deze pijnlijke situatie. Enerzijds zouden kardinalen en honderden 
bisschoppen Maria door een dogma als Medeverlosseres, 
Middelares en Voorspreekster geëerd willen zien. Dat is ook 

de wens van vermaarde 
theologen, tal van priesters 
en miljoenen gelovigen. 
De titel ‘Medeverlosseres’ 
was zelfs heiligen zeer 
dierbaar en is ook door 
hen gebruikt, bijvoorbeeld 
door Leopold Mandić, 
Maximiliaan Kolbe, Edith 

Stein, pater Pio en Moeder Teresa. Ook paus Johannes Paulus II 
heeft de titel ‘Medeverlosseres’ meerdere keren gebruikt.
Anderzijds zijn er onder de kardinalen, bisschoppen en theologen 
velen die vinden dat het begrip ‘Medeverlosseres’ aanleiding 
kan geven tot misverstand en dat het daarom in principe 
ongeschikt is om Maria’s unieke plaats in de heilsgeschiedenis 
theologisch correct weer te geven.
Wil deze waarheid te zijner tijd als dogma worden afgekondigd, 
dan moeten de theologische meningsverschillen over de titel 
‘Medeverlosseres’ door diepgaander studie, door liefdevolle 
dialoog en vooral door gebed en offers tot overeenstemming 
worden gebracht. Wanneer het dogma zal worden afgekondigd, 
komt alleen toe aan de heilige Vader. Er zal echter zeker geen 
nieuw mariaal dogma worden afgekondigd, zolang de meeste 
mensen de betekenis ervan niet begrijpen en vele gelovigen 
nauwelijks meer mariaal zijn.

Nochtans mogen we nu al de genadevolle uitwerking van het 
dogma voor Kerk en wereld kennen, want de Vrouwe van alle 
Volkeren belooft een nieuwe uitstorting van de heilige Geest en 
daardoor ware vrede voor de volken: “En de Vrouwe bleef bij 
haar apostelen tot de Geest kwam. Zo ook mag de Vrouwe komen 
bij haar apostelen en volkeren van heel de wereld, om hun de 
heilige Geest weer en opnieuw te brengen. … Als het dogma, 
het laatste dogma in de mariale geschiedenis, is uitgesproken, 

dan zal de Vrouwe van 
alle Volkeren de vrede, de 
ware vrede geven over de 
wereld.” (31-5-1954)
Wat kunnen wij als 
gelovigen in ons dagelijks 
leven concreet doen, 
opdat de volkeren Maria 
als Medeverlosseres leren 
kennen, zij op een dag door 
het laatste mariale dogma 
plechtig wordt verheerlijkt 
en de zo zeer verlangde 
vrede komt? Het antwoord 
daarop geeft de Moeder ons zelf: “Dit is mijn boodschap voor 
vandaag omdat de tijd dringt. Er moet een grote actie komen 
voor de Zoon en het Kruis en de Voorspreekster en Brengster 
van rust en vrede, de Vrouwe van alle Volkeren.” (1-4-1951)

De grote wereldactie
Als concrete bijdrage, die alle mensen van goede wil kunnen 
leveren om de weg te bereiden voor het dogma, voor de 
wereldvrede, vraagt de Moeder ons om haar GEBED en haar 
BEELTENIS te verspreiden. Aan deze verspreiding geeft zij 
zelf een naam. Ze noemt het een “grote wereldactie” (11-10-1953) 
of zelfs een “verlossings- en vredeswerk” (1-4-1951).
Deze wereldactie zag Ida in het prachtige beeld van ontelbare 

sneeuwvlokken: “Zoals de 
sneeuwvlokken over de wereld 
heen dwarrelen en neervallen 
als een dikke laag op de 
bodem, zo zal het gebed met 
beeltenis zich verspreiden 
over de wereld en neervallen 
in de harten van alle volkeren. 

Zoals de sneeuw zich oplost in de aarde, zo zal de vrucht, de 
Geest, komen in de harten van al de mensen die dit gebed elke 
dag zullen bidden.” (1-4-1951)
Overtuigd van het enorme belang van deze wereldactie was de 
zieneres tot aan het eind van haar leven onvermoeibaar in de 
weer met het verzenden van de prentjes over de hele wereld. 
Daarbij had ze vaak het gevoel dat ze tekortschoot, zodat de 
Vrouwe haar eens bemoedigde: “Hebt gij angst? Ik help toch! 
Gij zult merken, de verspreiding gaat als vanzelf.” (15-4-1951) 
“Maria neemt de volle verantwoording hiervan.” (4-4-1954)
Ieder van ons, zelfs een kind, kan meehelpen om al onze 
broeders en zusters – gelovig of ongelovig – het prentje op een 
vriendelijke manier aan te bieden. De oproep van de Moeder 

van alle Volkeren tot medewerking geldt voor ons allen: 
“En nu spreek ik tot degenen die een wonder willen. Welaan 
dan, ik zeg hun: ga met een groot vuur vol ijver beginnen 
aan dit verlossings- en vredeswerk en gij zult het wonder 
aanschouwen.” (1-4-1951) “Help toch met al uw middelen en 
zorg voor de verspreiding, ieder op zijn eigen wijze.” (15-6-1952) 
“Deze actie is niet voor één land, deze actie is voor alle 
volkeren.” (11-10-1953) “Zij hebben allen het recht daarop. Ik 
geef u de verzekering dat de wereld veranderen zal.” (29-4-1951) 
“De verspreiding zal gaan door de kloosters.” (20-3-1953) “In 
de kerken en door moderne 
middelen ...” (31-12-1951)
“Zo zal de Vrouwe van alle 
Volkeren gebracht worden 
over de wereld, van stad 
tot stad, van land tot land. 
Eén gemeenschap in het 
eenvoudige gebed zal het 
worden.” (17-2-1952) 
Inmiddels werd het gebed in meer dan zeventig talen vertaald 
en miljoenen prentjes hebben hun weg gevonden naar tal van 
landen in alle werelddelen. In de loop der jaren kwamen in 
de kapel in Amsterdam veel mooie getuigenissen binnen, 
berichten over bekeringen, genezingen en andere wonderen, 
die plaatsvonden omdat mensen door het gebedsprentje Maria 
als hun persoonlijke Moeder mochten leren kennen. Zelfs 
kardinalen en bisschoppen uit verschillende werelddelen 
pelgrimeerden naar Amsterdam en legden op de internationale 
gebedsdagen getuigenis af over genadebewijzen in hun 

bisdom. In veel landen 
zorgen gelovigen ervoor dat 
een pelgrimerende beeltenis 
voor kortere of langere tijd bij 
gezinnen en gebedsgroepen, 
in parochies en kloosters, in 
scholen en bejaardenhuizen, 
en zelfs in gevangenissen “op 
bezoek” komt. 

Over de hele wereld berichten de media over levensbedreigende 
gevaren die dagelijks toenemen en dagelijks meer angst 
aanjagen. De mensen weten zich geen raad en hebben geen 
oplossing. 
Maria heeft de oplossing wel. Ze geeft ons in Amsterdam, net 
als destijds in Fatima, een onfeilbaar reddingsplan, “een grote 
wereldactie”, waarin door onze missionaire ijver alle volken 
betrokken moeten worden. In harmonische samenwerking 
met bisschoppen en priesters en gebruik makend van 

moderne communicatiemiddelen 
en media kan de verspreiding 
van het prentje vandaag de dag 
in een mum van tijd en uitermate 
effectief plaatsvinden: “In de 
kerken en door moderne middelen 
zal dit gebed verspreid worden 
… opdat de wereld bevrijd zal 

worden van verwording, rampen en oorlog.” (31-12-1951)
Maar we moeten daaraan allemaal met overtuiging en volledige 
inzet meewerken. Want via deze weg, die ‘maria’, ‘VROUWE’ 
en ‘MOEDER’ heet, wil 
God alle volken tot de 
ware vrede brengen. Dat 
garandeert zij: “De Vrouwe 
zal haar belofte vervullen 
en de ware vrede zal 
komen.” (31-5-1955)

Verdere informatie vindt u op:
www.de-vrouwe.info

of
Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren

Diepenbrockstraat 3
NL-1077 VX Amsterdam

info@de-vrouwe.info
Tel. 020-6620504; Fax 020-4711333

Verantwoordelijk voor de inhoud: PDF - Familie Mariens
Uitgegeven door: Förderstiftung Familie Mariens, Postfach 100524, D-41405 Neuss

OPENINGSTIJDEN
Zo.: 9:00 – 16:30 uur
Ma.- Za.: 10:30 – 16:30 uur
Do.: 10:30 – 19:30 uur

HEILIGE MISSEN
Zo.: 9:30 en 11:15 uur
Ma., Wo., Vr., Za.: 12:15 uur
Di.: 7:15 uur, Do.: 18:30 uur
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