
“onze Gerechtigheid werd ontwapend door deze onoverwinnelijke Liefde-Koningin”              SG – De Goddelijke Wil 
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Het grote Wonder van de Schepping van de Maagd Maria.(3) 

 
 
Wat kan mijn Wil niet doen?  Alle mogelijk en denkbaar Goeds.  
 
In het schepsel  waar Hij heerst, geeft Hij zo’n Macht. Hij zegt :  
"Doe wat je wil, beveel, neem, geef,  
Ik zal je nooit iets weigeren,  
jouw kracht is onweerstaanbaar, jouw macht verzwakt Mij, “ 
 
Daarom leg Ik alles in haar handen, want zij treedt op als Meesteres en als Koningin." 
 
Nu moet je weten dat dit heilige schepsel vanaf haar Conceptie  
- de Hartkloppingen van mijn Fiat in de hare voelde. 
En in elke hartslag beminde zij Mij. 
En de Godheid beminde haar met een verdubbelde Liefde in haar hartslag. 
 
In haar adem voelde zij de Adem van de Goddelijke Wil. 
En zij beminde ons in elke ademtocht,  
En wij beantwoordden haar Liefde met onze verdubbelde  Liefde in elke ademtocht 
 
Zij voelde de beweging van het Fiat in haar handen, in haar stap, in haar voeten.  
Zij voelde het Leven van de Goddelijke Wil in geheel haar wezen. 
En in datgene wat zij deed, en in alles, beminde zij Ons, in naam van iedereen. 
 
En Wij beminden haar voortdurend, elk moment. 
Onze Liefde stroomde  als een snelle stortvloed. 
Wij waren zeer aandachtig en in feest,  
- om voortdurend haar Liefde te ontvangen en de Onze te geven..  
 
Haar Liefde deed Ons  alle zonden en alle schepselen zelf met onze Liefde te bedekken.  
 
Daarom bleef onze Gerechtigheid ontwapend door deze onoverwinnelijke Liefde-Koningin. 
 
Wij kunnen zeggen dat zij met ons Opperwezen deed wat zij wilde.  
O, hoe wens Ik  dat iedereen begrijpt wat het betekent...  
- om in de Goddelijke Wil te leven 
om iedereen gelukkig en heilig te maken."  
 
 
 

 


