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Het werk van de hemelse Landbouwer in de ziel. De ziel moet meewerken met de Genade 

om vruchten van goede kwaliteit voort te brengen. 

 
 
Jezus zei me:  
"Mijn dochter, mijn Liefde voor de mensen is zo groot!  
Wanneer een ziel besluit zich aan Mij te geven, dan 
- verleen Ik haar overvloedige Genaden,  
- wieg Ik haar, liefkoos Ik haar,  
- geef Ik haar genaden van vurigheid, ingevingen, 
- houd Ik haar dicht bij mijn Hart.  
 
Als de ziel zich zo overspoeld van Genaden ziet, zal zij 
- Mij beginnen beminnen,  
- in haar hart beginnen met vrome praktijken en gebeden,  
- de deugden beginnen beoefenen.  
 
Dit alles vormt iets als een bloemenveld in haar ziel.  
Maar mijn Liefde is niet tevreden met bloemen alleen. 
Zij wil ook vruchten. 
Dus laat zij de bloemen afvallen. 
Dat wil zeggen, Zij ontdoet de ziel  
- van haar gevoelige liefde, van haar vurigheid en van veel andere dingen 
zodat er vruchten verschijnen.  
 
Als de ziel trouw is,  
gaat zij door met haar vrome oefeningen en het beoefenen van deugden:  
- zij heeft niet langer een smaak voor menselijke dingen,  
- zij denkt niet meer aan zichzelf, maar alleen nog aan Mij.  
 
Door haar vertrouwen in Mij, geeft zij smaak aan de vruchten,  
door haar trouw, laat zij hen rijpen en,  
door haar moed, verdraagzaamheid en kalmte,  
- rijpen ze en worden zij vruchten van goede kwaliteit.  
En Ik, de hemelse Landbouwer, pluk deze vruchten en maak ze tot mijn voedsel.  
 
Dan open Ik een ander veld, rijker aan bloemen en mooier,  
- waarin heldhaftige vruchten zullen groeien,  
die fantastische Genaden uit mijn Hart zullen laten tevoorschijn komen.  
 
Maar als de ziel ontrouw, wantrouwig, opgewonden, werelds, enz. wordt,  
- zullen haar vruchten verloren gaan.  
Zij  zullen smakeloos zijn, bitter en bedekt met modder, en 
- zodanig, dat ze Mij vervelen en Mij doen weggaan." 
 


