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Het feest van de Opneming in de Hemel van Maria, is het mooiste, meest verheven 

feest. Het is het feest van de Goddelijke Wil,  werkzaam in de Koningin van Hemel 

en aarde. 

 

 

Mijn geest bewoog zich in de zee van de Goddelijke Wil . 

Ik hield stil bij de akt waarbij mijn Moeder en Koningin in de Hemel werd opgenomen.  

Zovele wonderen en  verrassingen van de Liefde vervoeren mijn geest! 
 
Mijn lieve Jezus wilde over zijn hemelse Moeder te spreken en vol feestvreugde zei Hij 
 "Mijn gezegende dochter,  
het feest van vandaag, de Opname van Maria in de Hemel, 
is het mooiste Feest, het meest verheven, het grootste  
waarin Wij het meest verheerlijkt, bemind en geëerd worden.  
 
Hemel en aarde zijn vervuld van een ongewone en nooit ervaren vreugde.  
De engelen en heiligen voelen zich vervuld door nieuwe vreugden en gelukzaligheid . 
En zij huldigen met nieuwe lofzangen de hoogste Koningin,  
-die in haar Heerschappij over allen regeert en allen met vreugde vervult. 
 
Het is vandaag het Feest boven alle Feesten.  
Het is het unieke en het nieuwe dat zich nooit meer herhalen zal.  
 
Heden, op de dag van de Opname van Maria in de Hemel , wordt voor de eerste keer 
de Goddelijke Wil gevierd, Die in de hoogste Koningin gewerkt heeft.  
 
De wonderen zijn fascinerend . 
In elk van haar kleinste akten, zelfs in haar ademhaling, in haar beweging, zien We  zovele 
van ons Goddelijke Levens die zoals vele koningen in haar akten vloeien. 
 
Meer dan  glanzende zonnen overvloeien ze haar. 
Deze akten omringen haar, tooien haar en maken haar zo mooi  
-dat Zij de verrukking van de hemelse regionen vormt.. 
 
Lijkt het je weinig te zijn, dat in haar, elke ademhaling, beweging, werk en lijden vervuld 
waren  van onze goddelijke Levens?  
 
Dat is waarlijk het grote wonder van het werk van mijn Wil in een schepsel,  
-zovele van onze goddelijke Levens te vormen,  
als Hij in die beweging toegang had, in de akten van dat schepsel.  
 
Mijn Fiat bezit in alles wat Het doet, een bilokaliserende  en eindeloos herhalende kracht. 
Hierdoor voelt de grote Vorstin dit goddelijk Leven in zichzelf vermenigvuldigd. 
 
Zij doen niets anders dan  
-al deze zeëen van Liefde, Schoonheid, Macht en oneindige Wijsheid  
steeds meer uitbreiden. 
 
Je moet weten dat onze goddelijke Levens die Zij bezit zo talrijk zijn, dat Zij, toen Zij de 
Hemel binnen kwam, al de hemelse sferen bevolkte. 
En omdat de Hemel hen niet kon bevatten, vulde zij de hele schepping.  
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Er is geen plaats waar  
-haar zeeën van Liefde en Macht en  
-onze vele Levens  
waarvan Zij de Eigenares en Koningin is,  
niet stromen. 
 
Wij kunnen zeggen dat Zij Ons beheerst en Wij Haar beheersen 
En terwijl Zij zich liet overspoelen door onze Onmetelijkheid, Macht en Liefde  
vulde Zij a! onze Eigenschappen  
-met haar akten en  
-met de vele van onze Goddelijke Levens die Zij veroverd had. 
 
 Zo voelen Wij Ons overal en waar ook, 
 geliefd en verheerlijkt door dit hemels schepsel : 
-binnen in buiten Ons Zelf  
-van uit de geschapen dingen,  
-in de verste uithoeken  
 
We voelen ook geliefd door de vele Goddelijke Ievens  
die onze Wil in Haar gevormd heeft. 
 
0 macht van onze Wil!  
U alleen kan dergelijke wonderen verrichten, dat U zelfs zovele goddelijke Levens schept  
in degene die U laat regeren.  
Zo worden Wij geliefd en bemind zoals Wij het verdienen en wensen!  
 
Omdat Zij Hem bezit kan Zij haar God aan allen geven.  
Zij verliest hierbij geen enkel goddelijk Leven. 
Als zij ziet dat iemand bereid is ons Leven te ontvangen,  dan heeft zij de kracht 
-om vanuit haar innerlijk ons Leven te creëren 
om Dit te geven aan diegene die Het  wil. 
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