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Jezus wil dat Zijn Wil geschiedt, zodat Hij kan geven.
De schepselen die zijn Wil doen, vermeerderen zijn Glorie.

Mijn dochter, mijn liefde, mijn verheven Goedheid is zo groot dat telkens als het
schepsel mijn Wil doet en handelt omdat Ik het verlang, Ik haar van mijn eigen Wil geef.
En om haar steeds van Mijn Wil te kunnen geven, verlang Ik dat zij mijn Wil doet.
De reden waarom Ik verlang dat zij mijn Wil doet is om de gelegenheid te krijgen om altijd
te kunnen geven. Mijn liefde wil niet stilstaan. Zij wil altijd verder gaan, naar het schepsel
toevliegen – om wat te doen? Om te geven.
Door mijn Wil te doen komt zij dichter bij Mij en Ik bij haar. Ik geef en zij neemt.
Als zij er echter niet aan werkt om mijn Wil te doen, houdt zij Mij op afstand.
Zij wordt a.h.w. een vreemde voor Mij .
Daarom kan zij niet aannemen wat Ik haar wil geven.
En als Ik haar van het Mijne wil geven, zou het voor haar een gif zijn en onverteerbaar.
Haar verhemelte is immers ruw en vervuild door de menselijke wil en hierdoor kan zij de
Goddelijke Gaven niet smaken, noch waarderen.
Het is voor Mij zo belangrijk omdat Ik altijd van het Mijne wil geven.
Door het werk van het schepsel dat mijn Wil doet, ontvang Ik mijn eigen Glorie.
Deze Glorie daalt neer vanuit de Hemel en stijgt opnieuw op naar de voet van mijn
Troon, vermenigvuldigd door de Goddelijke Wil die leeft in het schepsel.
De glorie die degene die niet mijn Wil doen Mij kunnen geven,
- als er al een glorie zou bestaan,
zou een glorie zijn die Mij vreemd is, die Mij dikwijls ervan doet walgen.
Als het schepsel er echter aan werkt om mijn Wil te doen geef Ik haar de Mijne
en Ik geef aan dat werk mijn Heiligheid, mijn Macht en Wijsheid,
de Schoonheid van mijn werken, een niet te berekenen en oneindige Waarde.
Ik zou kunnen zeggen dat dit
- vruchten zijn van mijn landerijen, werken van mijn hemels koninkrijk,
- de glorie van mijn familie en van mijn wettige kinderen.
Dus hoe zouden zij Mij niet behagen?
Hoe zou Ik de verrukkelijke macht van mijn verheven Wil niet kunnen ervaren in die
werken van het schepsel dat alleen werkt om mijn Wil te doen?
Oh, als allen toch eens de zegeningen ervan zouden kennen,
zij zouden zich niet meer laten misleiden door hun eigen wil”.
“Zich niet meer laten misleiden door de eigen wil”

SG- De Goddelijke Wil

