
 

“ik bemin U, ik dank U, ik zegen U, ik aanbid U voor uw en onze koningin Mama”                     SG- De Goddelijke Wil 
 

Het Boek van de Hemel        Deel 12 - 18 december 1920                   Luisa Piccarreta 

Wederliefde en dankbaarheid  voor alles wat God in de Hemelse Mama deed. 

 

Ik was helemaal ontredderd zonder mijn Jezus. 
Terwijl ik aan het bidden was, voelde ik zijn nabijheid. 
 
Hij zei:   
"Ach, mijn dochter, het wordt nog erger.  
Het zal komen als een tornado en  alles te doen schudden 
Het zal de tijd van een tornado duren en het zal eindigen zoals een tornado eindigt.  
De Italiaanse regering heeft geen grond onder de voeten, en weet niet waar ze op moet 
steunen. Gerechtigheid van God!" 
 
Hierna, was ik buiten mezelf. 
En ik vond mezelf samen met mijn lieve Jezus, zo dicht bij Hem, 
en Hij bij mij, dat ik Zijn Goddelijke Persoon bijna niet kon zien.  
 
Ik weet niet hoe, maar ik zei:  
"Mijn Jezus, terwijl ik zo dicht bij U ben, 
wil ik U mijn liefde bewijzen, mijn dankbaarheid, en alles  
- wat een mens verplicht is te doen,  
omdat U onze onbevlekte Koningin Mama geschapen hebt 
- de mooiste, de heiligste,  
- een wonder van genade,  
en haar verrijkt hebt  met alle gaven, en  
en ons haar als mama gegeven hebt. 
 
En ik doe dit in naam van alle mensen, in het verleden, heden en de toekomst. 
 
Ik wil elke daad van elke mens nemen, elk woord, elke gedachte, elke hartslag en stap. 
En in elk ervan wil ik U zeggen:  
“ik bemin U, ik dank U, ik zegen U, ik aanbid U,  
voor alles wat U gedaan hebt in uw hemelse Koningin Mama en de mijne."  
 
Jezus was zeer blij met mijn woorden, zozeer dat Hij me zei:  
"Mijn dochter,  
Ik wachtte met ongeduld op deze woorden van jou in de naam van alle generaties.  
 
Mijn Gerechtigheid en mijn Liefde willen wederliefde en dank.  
Want allen bekomen overvloedige genaden via mijn Mama. 
Nochtans zeggen zij Mij nooit een woordje, een 'dank U' hiervoor.” 
 
 


