Niet het beeld of het beeld van de aardse materie
als zodanig heeft een bovennatuurlijke betekenis,
maar wat de betekenis en de signiﬁcantie van het
insigne van de Vrouwe (scepter en wereldbol) in
het bijzonder is. De Moeder Gods zal de macht
van de Heer door zijn wil laten werken vanuit de
Dom van Aken in heel Europa en over de hele
wereld. De Heer wil een nieuwe evangelisatie
creëren in gezinnen, kerken, in de politiek en in
alle mensen door middel van deze afbeeldingen
of standbeelden.”
Volgens de wens van Onze Lieve Vrouw worden
de beelden (en later ook de afbeeldingen) met
een speciale zegen gewijd. Zoals alle gezegende
voorwerpen zijn ook deze devotievoorwerpen en
onze rozenkransen en medailles niet te koop. Wij
vertrouwen er echter op dat ons apostolaat zal
blijven bloeien door de hulp van uw gebeden en
vrijwillige donaties.
Neem aub contact op met:
Maria Kaiserin, Hilfe der Christen e. V.
Rosenweg 1
D-52078 Aachen
info@maria-europa.eu
https://maria-europa.eu/nl
Mogelijke maten van het miraculeuze beeld:
• 30 x 40 cm
• 20 x 30 cm
• in speciale gevallen: 13 x 18 cm

Wees gegroet Maria keizerin,
Hulp der Christenen,
bid voor het u toegewijde diocees,
vooral voor de bisschop,
alle priesters en gewijde zielen,
en speciaal
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voor een Christelijk Europa. Amen.

Belofte van Onze Lieve Vrouw
voor de bescherming van gezinnen en een
nieuwe kerstening van Europa
“Satans haat voor alles wat christelijk is, is in
Europa bijzonder wreed. Een monumentaal
proces zal binnenkort in Europa plaatsvinden,
want de misdrijven tegen mijn zoon nemen
dagelijks toe en nu is de kelk vol! Alleen uw
gebed en opoffering kan voorkomen dat de arm
van mijn zoon zich uitstrekt.”
“Wist u maar wat mijn moederschap betekent.”
“Ik verlang ernaar dat mijn standbeeld van de
‚Keizerin van Aken‘ en ‚Hulp der Christenen‘ in
de gezinnen en overal vereerd wordt, zodat ik
aanwezig kan zijn en mijn deel kan doen.“
(Opmerking: totdat de bisschop van Aken zijn
toestemming geeft om afbeeldingen van het
miraculeuze beeld te reproduceren, moeten eerst
de beelden worden ingelijst en gewijd, zodat deze
speciale zegen de families kan bereiken.)

“Mijn aanwezigheid zal een bron van bescherming
en troost zijn, een bron van vertrouwen en
hoop, van vrede in het hart en van vrede in de
gezinnen, in het bijzonder in deze moeilijke
tijd van zuivering en reiniging, van verdrukking
en strijd, zodat ik overvloedige genade kan
bewerkstelligen. De tijd is nu gekomen om dit
bekend te maken en te bidden.”

De diepe betekenis van dit beeld met miraculeuze
krachten kan worden begrepen door rekening te
houden met de historische waarde van de oude
Dom van Aken. Deze geschiedenis die hemel
en aarde met elkaar verbindt, ontvouwt zich nu.
De kathedraal werd 1200 jaar geleden aan Onze
Lieve Vrouw gewijd, omdat het mysterie van de
menswording van god in Onze Lieve Vrouw werd
geboren: de incarnatie van het goddelijke en het
eeuwige woord.
Dit is ook het fundament van Gods goddelijke plan,
dat in de Middeleeuwen vanuit Aken een groot
licht wierp op Europa en de hele wereld. Op deze
manier zijn de Europese naties één geworden
in Christus en zijn Kerk. Dit is wat volgens
Johannes Paulus II de Europese ziel en identiteit
vormt, want in Jezus Christus was het goddelijke
koninkrijk verbonden met het menselijke aardse
rijk en God wil deze historische schenking van
gratie vernieuwen.
De oorsprong van de christelijke beschaving in Europa en
de cruciale rol van Aken in het plan van God wordt gevierd
door de verering van de kledingstukken die Onze-LieveVrouw op kerstavond draagt en de doeken van het kindje
Jezus, die beide in het Maria-heiligdom van de kathedraal
van Aken worden geëerd.

Dit is de grote boodschap van hoop voor een
nieuwe Christelijk avondland.
God wil hemel en aarde weer met elkaar
verbinden door de voorspraak van zijn geliefde
moeder, als ‚Keizerin van Aken‘ en ‚Hulp der
Christenen‘ en door de verering van haar beeld
en haar standbeeld van genade. “Dit zal een
nieuwe kerstening van Europa teweegbrengen.

