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"Elke daad gedaan in de Goddelijke Wil  

vormt een Goddelijke opstanding in de ziel." 

 
 
(4) Mijn arme geest vervolgt zijn ronde in de Goddelijke Wil. 
De Goddelijke Wil is altijd mijn steun, het begin, het midden, het einde van mijn handelingen. 
Zijn Leven stroomt door mij heen als het zachte ruisen van de zee dat nooit ophoudt.    
 
En als eerbetoon en uit liefde, geef ik Hem het gemompel van mijn daden,  
- die hetzelfde Goddelijke Fiat mij laat verrichten.   
En mijn altijd liefhebbende Jezus zegt tot mij: 
 
(5) "Mijn dochter,  
Elke daad gedaan in Mijn Goddelijke Wil vormt een goddelijke opstanding in de ziel. 
Het leven wordt niet gevormd door één enkele handeling, maar door vele handelingen 
samen. Hoe meer daden je verricht, hoe vaker mijn Wil in jou herrijst. 
Op die manier kan een volledig Leven gevormd worden, volledig in de Goddelijke Wil.   
 
Het menselijk lichaam bestaat uit vele afzonderlijke ledematen. 
Samen vormen zij zijn leven.  
Indien er maar één lidmaat is, kan dit geen leven genoemd worden,  
Indien een lidmaat zou ontbreken, wordt dit een gebrekkig leven genoemd. 
 
Zo zorgen de herhaalde handelingen in mijn Wil,  
- voor de vorming van de verschillende ledematen van het schepsel in de Goddelijke Wil.  
Zij dienen om deze handelingen samen te brengen om Leven te vormen,  
en zij dienen om datzelfde Leven te voeden. 
 
De Goddelijke Wil is eeuwig, zonder einde. 
Hoe meer daden in mijn Wil verricht worden,  
- hoe meer mijn Goddelijk Leven in het schepsel groeit.   
 
En terwijl de ziel verrijst en groeit, wordt de menselijke wil gedood door diezelfde 
handelingen die in mijn Goddelijke Wil worden verricht. 
Telkens een handeling in mijn Goddelijke Wil verricht wordt, wordt de menselijke wil niet 
gevoed en ondergaat hij een dood. 
 
Maar wat een pijn!    
Telkens  het schepsel zijn wil doet, sterft de Mijne in zijn daad.   
Oh! Het is gruwelijk om aan te zien dat een eindige wil  
- de oneindige Wil uit zijn daden uitsluit,  
- de Goddelijke Wil die het Leven van Licht, Schoonheid, Heiligheid, wil schenken.” 
 


