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Ik ben naar de aarde gekomen om de triomf van de Goddelijke Wil  
over de menselijke wil te verwezenlijken. 

 
“Het is waar dat Ik op aarde kwam om de mens te verlossen. 
Mijn eigenlijke bedoeling was de triomf van de Goddelijke Wil over de menselijke wil 
door deze twee willen te verbinden en die één te maken  
-door de menselijke wil op te nemen in die Wil waaruit hij was voortgekomen.  
 
Dit was de grootste belediging die mijn hemelse Vader ontving van de mens.  
Ik moest Hem hiervoor vergoeden. Anders kon Ik Hem niet tevreden stellen.  
 
Maar om de eerste bedoeling waar te maken,  
-moest Ik eerst het tweede doel bereiken:  
dat is  
-hem redden, -hem mijn hand reiken omdat hij gevallen was,  
-de modder afwassen waarin hij lag.  
Hoe kon Ik zeggen: “Kom in mijn Wil leven”  
als hij er zo verschrikkelijk lelijk uitzag en slaaf was van de duivelse vijand? 
 
Daarom, na het tweede doel bereikt te hebben, wilde ik het eerste veilig stellen:  
-dat mijn Wil op aarde gedaan wordt zoals in de Hemel, en   
-dat de mens die uit mijn Wil was weggegaan, er opnieuw binnengaat.  
 
En om dit te verkrijgen schenk Ik aan dit eerste schepsel  
-al mijn Verdiensten, -al mijn Werken en voetstappen,  
-mijn kloppend Hart, mijn Wonden, mijn Bloed, mijn hele Mensheid,  
om haar bereid te maken, haar voor te bereiden, haar binnen te laten in mijn Wil.  
 

In feite: 
-eerst moet zij de volledige vrucht van mijn Verlossing nemen  
-en dan, als in triomf, de onmetelijke zee van mijn Opperste Wil in bezit nemen.  
 
Ik wil niet dat zij er binnengaat als een vreemde, maar als een dochter,  
-niet als een arme, maar als een rijke, -niet lelijk maar mooi,  
alsof zij een ander Ik is. Daarom wil Ik mijn hele leven in jou centraliseren.”  

 
En terwijl Hij dit zei leken vele zeeën uit Hem te komen, die zich over mij uitstortten. 
En ik bleef in hen, verzonken.  
Op dat moment kwam een zon met zijn licht neer,  
- ontving de volledige vrucht van de Verlossing  
om de volledige vrucht van zijn Wil aan het schepsel te kunnen geven.  
Het was de Zon van de Eeuwige Wil,  

-die het binnentreden van de menselijke wil in de Zijne vierde.  

 
En Jezus zei : “Deze Goddelijke Wil van Mij groeide binnenin mijn Mensheid als een bloem 

die Ik overplantte van de Hemel naar het ware Eden van mijn aardse Mensheid.  
Hij ontkiemde in mijn bloed. Hij ontsproot uit mijn wonden  
-om er het grootste Geschenk voor het schepsel van te maken.  

Wil je Hem niet ontvangen?”     En ik: “Ja”.  

 
En Hij: “Ik wil Hem overplanten in jou!  

 – heb Hem lief en weet hoe Hem te bewaren.” 


