
“Hoeveel Goeds heeft de Verrijzenis van mijn Mensheid niet gebracht.”                                       SG –De Goddelijke Wil  
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“De Verrijzenis van mijn Mensheid gaf aan alle mensen het recht om te verrijzen” 
 

 
Ik volgde de Heilige Goddelijke Wil bij de Opstanding  van de Heer uit het graf: glorieus en 
triomferend. Mijn beminnelijke Jezus kwam uit mijn binnenste en zei:  
 
"Mijn dochter,  
de Verrijzenis van mijn Mensheid, gaf aan alle schepselen het recht om te verrijzen, 
- niet alleen hun zielen tot de glorie en eeuwige gelukzaligheid,  
- maar ook hun lichamen.   
 
De zonde had de schepselen het recht om te verrijzen ontnomen. 
Mijn Mensheid, door te verrijzen, herstelde dit recht.    
 
Zij bevatte de kiem van de wederopstanding van allen. 
En krachtens dit zaad dat zich in Mij bevindt,  kunnen allen uit de dood opstaan.   
 
Hij die de eerste daad verricht moet in zichzelf alle andere daden bevatten 
- die de anderen moeten verrichten,  
zodat op basis van de eerste daad, de anderen haar kunnen imiteren en hetzelfde doen.   
 
Hoeveel Goeds heeft de Verrijzenis van mijn Mensheid niet gebracht  
- door aan iedereen het recht te geven om te verrijzen !   
 
De mens had zich onttrokken aan mijn Wil.   
Hierdoor was hij alles verloren : heerlijkheid, geluk, eer, alles. 
Hij had immers de band  met God verbroken  
- die hem het recht gaf op alle goederen van zijn Schepper.  
 
Mijn Mensheid en mijn Verrijzenis heeft die band herstelt  
- en hem zijn rechten op de verrijzenis teruggegeven. 
 
Alle glorie, alle eer komen toe aan mijn Mensheid,  
- Als Ik niet verrezen was, was niemand kunnen verrijzen.  
 
Met de eerste daad komen de volgende daden die lijken op de eerste.  
Zie je wat de kracht van een eerste daad is!.  
 
Mijn Moeder Koningin heeft de eerste daad om Mij te ontvangen verricht. 
Om de Conceptie van Mij, het Eeuwige Woord, mogelijk te maken,  
- sloot zij in zichzelf alle daden van schepselen, om hen haar Schepper aan te bieden,  
zodat ze Hem kon zeggen: 
"Ik bemin U, ik aanbid U en ik voldoe U voor allen".   
 
Zo kon Ik, omdat Ik allen in mijn Mama vond,  
- ook al was er maar één Conceptie, 
Mijzelf geven aan allen,  als leven van elk afzonderlijk. (...) 


