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En waarom leef Ik in de Hostie met Lichaam en Bloed, Ziel en Godheid?  
Omdat er geen wil is die zich tegen de Mijne verzet.  

 
Voor de ziel die in mijn Wil leeft, is mijn werkelijk Leven in haar noodzakelijk. 

Hoe zou zij anders in mijn Willen kunnen leven? 

 
 
 
En ik: “Mijn geliefde Jezus, is dit niet iets nieuws en iets speciaals dat U me vertelt: 
dat U uw werkelijke Leven vormt in degene die in uw Wil leeft?  
Is het niet het mystieke Leven dat U vormt in de harten die uw Genade bezitten?”  
 
En Jezus: “Nee, nee. Het is geen mystiek leven zoals voor degenen die mijn Genade 
bezitten, maar die niet leven met hun akten verenigd met mijn Willen en daarom 
onvoldoende materiaal bezitten om de gedaanten te vormen die Mij omsluiten.  
 
Het zou zijn alsof de priester geen hostie heeft en toch de woorden van de consecratie wil 
uitspreken. Hij kan ze uitspreken maar hij doet dit dan tot de lege ruimte.  
Mijn sacramenteel leven zal niet tot stand komen.  
Op dezelfde manier ben Ik in de harten die misschien mijn Genade bezitten, maar niet 
volledig in mijn Wil leven. Ik ben in hen door Genade, maar niet in werkelijkheid”.  
 
 
En ik: mijn Liefde, 
hoe is ’t mogelijk dat U werkelijk kan leven in de ziel die in uw Wil leeft?  
 
En Jezus: “Mijn dochter, leef Ik misschien niet in de sacramentele Hostie,  
levend en werkelijk, met Lichaam en Bloed, Ziel en Godheid?  
 
En waarom leef Ik in de Hostie met Lichaam en Bloed, Ziel en Godheid?  
Omdat er geen wil is die zich tegen de Mijne verzet.  
Als Ik in de Hostie een wil vond tegengesteld aan de Mijne, zou Ik noch een werkelijk, 
noch een eeuwig leven erin vormen.  
 
Dit is ook de reden waarom de sacramentele gedaanten worden verteerd als schepselen 
Mij ontvangen: Ik vind geen menselijke wil verenigd met de Mijne, die zijn eigen wil wenst 
te verliezen om mijn Wil te verkrijgen.  
 
Ik tref een wil aan die wil handelen, die de dingen alleen wil doen.  
Dus breng Ik een bezoekje en Ik vertrek. 
 
Voor wie leeft in mijn Wil zijn mijn Willen en haar willen” één”.  
 
En als Ik dit doe in de Hostie hoeveel te meer kan Ik dit doen in haar. 
Nog beter: omdat Ik een hartslag, een affectie, mijn respons en mijn belangen aantref – 
dit alles vind Ik niet in de Hostie.  
 
Voor de ziel die in mijn Wil leeft, is mijn werkelijk Leven in haar noodzakelijk. 
Hoe zou zij anders in mijn Willen kunnen leven? 
 


