
IK BEN ONZE VADER 

door Jezus de Christus  

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Geheiligd zij uw naam, IK BEN. 
IK BEN uw Rijk kome 

IK BEN uw Wil geschiede 

IK BEN op aarde zoals IK BEN in de 

hemel 
IK BEN heden de schenker van 

dagelijks brood aan allen 

IK BEN heden vergeving voor alle 
Leven, zoals 

IK ook BEN alle Leven dat mij vergeeft 

IK BEN degene die alle mensen 
wegleidt van bekoring 

IK BEN de verlossing van alle mensen 

van elk kwaad 
IK BEN het Koninkrijk 

IK BEN de Kracht en 

IK BEN de Heerlijkheid van God in 
eeuwige, onsterfelijke manifestatie –  

IK BEN dit alles. 
 

 

WEES  GEGROET 

Wees gegroet, Maria, vol van genade. 

De Heer is met u. 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen 

en gezegend is Jezus, 
de vrucht van uw schoot. 

 

Heilige Maria, Moeder van God, 
bid voor ons,  

zonen en dochters van God, 

nu en in het uur van onze overwinning 
over zonde, ziekte en dood. 

TRANSFIGURERENDE AFFIRMATIES 

van Jezus de Christus 

IK BEN DIE IK BEN 

IK BEN de Open Deur die geen mens 
kan sluiten 

IK BEN het Licht dat ieder mens 

verlicht die ter wereld komt 

IK BEN de Weg 
IK BEN de Waarheid 

IK BEN het Leven 

IK BEN de Opstanding 
IK BEN de Hemelvaart in het Licht 

IK BEN de vervulling van al mijn 

noden en behoeften van het moment 
IK BEN overvloedige voorziening, 

uitgestort over al het Leven 

IK BEN volmaakt zien en horen 
IK BEN de manifeste volmaaktheid van 

het leven 

IK BEN het onbegrensbare Licht van 
God, overal gemanifesteerd 

IK BEN het Licht van het Heilige der 

Heiligen 

IK BEN een zoon van God 
IK BEN het Licht in de heilige berg van 

God 
 

 

GLORIE  ZIJ  AAN  DE  VADER 

Glorie zij aan de Vader 

En aan de Zoon 

En aan de Heilige Geest! 
Zoals het was in den beginne, 

Is nu en is het altijd, 

Leven zonder eind – 
IK BEN, IK BEN, IK BEN!

 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een Kinderrozenkrans 
naar Moeder Maria 
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In de naam van de Vader en van de 

Zoon en van de Heilige Geest, 

in de naam van de Kosmische Maagd, 

Amen. 
 

HET DAGELIJKS GEBED VAN DE HOEDER 

Een Vlam is Actief – 

Een Vlam is Vitaal – 

Een Vlam is Eeuwig. 
 

IK BEN een Godsvlam van stralende 

Liefde 

Uit het Hart van God 

In de Grote Centrale Zon, 
Afdalend uit de Meester van het Leven! 

IK BEN nu geladen 

Met het allerhoogste God-bewustzijn 
En zonnebesef 

Van geliefde Helios en Vesta. 
 

Als een pelgrim op aarde, 

Bewandel ik dagelijks de weg 
Van de Opgevaren Meesters’ Victorie 

Die leidt naar mijn eeuwige Vrijheid 

Door de macht van het heilige vuur 
Deze dag en altijd, 

Onafgebroken manifest gemaakt 

In mijn gedachten, gevoelens en 
onmiddellijk besef, 

Die alle elementen van de aarde 

Transcendeert en transmuteert 
In mijn vier lagere lichamen 

En mij bevrijdt door de kracht van het 

heilige vuur 
Van die misbruikte centra van energie 

in mijn wezen. 

IK BEN nu bevrijd van alles wat beperkt 

Door middel van de stromingen van de 

Goddelijke Vlam 

Van het heilige vuur zelf, 
Wiens opwaartse werking mij maakt 

tot 

God in manifestatie, 
God in actie, 

God door richting en 

God in bewustzijn! 
 

IK BEN een actieve Vlam! 

IK BEN een vitale Vlam! 

IK BEN een eeuwige Vlam! 

IK BEN een zich uitbreidende 
vuurvonk 

Uit de Grote Centrale Zon 

Die nu elke straal van goddelijke 
energie 

Die ik nodig heb, naar mij toetrekt 

En die nooit door de mens kan worden 
geherkwalificeerd  

En die mij overspoelt met het Licht 

En de God-verlichting van duizend 
zonnen 

Om heerschappij te nemen en voor 

eeuwig allerhoogst te heersen 

Overal waar IK BEN! 
 

Waar IK BEN, daar is God ook. 

Onafgescheiden blijf ik voor altijd, 

Mijn Licht vermeerderend 
Door de glimlach van zijn straling, 

De volheid van zijn Liefde, 

De alwetendheid van zijn Wijsheid 

En de kracht van zijn Leven oneindig, 
Die mij automatisch verheft 

Op hemelvaartsvleugelen van Victorie 

Die mij zal terugbrengen naar het Hart 

van God 

Vanwaar IK waarlijk gekomen BEN 
Om Gods Wil te doen 

En overvloedig Leven te tonen aan allen! 

 
GEBED  TOT  DE  VUURADEM 

IK BEN, IK BEN, IK BEN de Vuuradem 
van God 

Uit het hart van geliefde Alfa en 

Omega. 
Vandaag BEN IK het Onbevlekte 

Concept 

In uitdrukking, overal waar ik ga. 
Nu BEN IK vol Blijdschap, 

Want IK BEN nu de volledige 

uitdrukking van Goddelijke Liefde. 
 

Mijn geliefde IK BEN Aanwezigheid, 
Verzegel mij nu 

Midden in het hart  

Van de uitdijende Vuuradem van God. 
Laat zijn zuiverheid, heelheid, en liefde  

Zich overal manifesteren waar IK BEN, 

vandaag en voor altijd. 
 

Ik aanvaard dat dit nu met volle 
kracht is volbracht! 

IK BEN deze volbrenging nu met volle 

kracht! 
IK BEN, IK BEN, IK BEN Goddelijk 

Leven dat Volmaaktheid uitdrukt  

In elk opzicht en voor altijd.  
Dit wat ik voor mijzelf tevoorschijn roep 

Roep ik op voor elke man, vrouw en 

kind op deze planeet. 


