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 Dag 3  -   3de Mirakel van onze onvoorstelbaar grote Liefde.  
 

Mijn Liefde verteerde Mij. Ik was pas tevreden toen Ik alle zielen verteerd had om hen   
dan samen met Mij te ontvangen. Hoezeer heb Ik je bemind en bemin Ik je! 

 
 
Als ik van de derde naar de vierde meditatie overging, zei mij een innerlijke stem:  
 
„Mijn dochter, 
leg je hoofd tegen de schoot van mijn mama en kijk diep binnenin naar mijn kleine Mensheid. 
Mijn Liefde verteerde Mij.  
 
Het vuur, de oceanen, de onmetelijke zeeën van Liefde van mijn Godheid, verteerden Mij.  
Zij verbrandden Mij tot as en lieten hun vlammen hoog opstijgen. Zij bereikten alles, alle 
generaties, van de eerste tot de laatste mens.  
 
Mijn kleine Mensheid werd in het midden van zo’n grote vlammen verteerd. 
Maar weet je wat mijn eeuwige Liefde Mij wou laten verteren? Ah, de zielen!  
 
Ik was pas tevreden toen Ik hen alle verteerd had 
- om hen dan samen met Mij te ontvangen. 
 
Ik moest allen omvatten. 
Mijn Liefde had Mij geen rust gegeven indien Ik ook maar één van hen uitgesloten had.  
 
Ach, mijn dochter, kijk goed in de schoot van mijn Mama. 
Richt je ogen aandachtig op mijn ontvangen Mensheid.  
 
Je zal je ziel vinden, ontvangen samen met Mij  
- en de vlammen van mijn Liefde die je verteren.  
 
O Hoezeer heb Ik je bemind en bemin Ik je!”  
 
Ik voelde me opgelost in het midden van een zo grote Liefde.    
Ik was ook niet in staat er uit te gaan.  
 
Maar een stem riep mij luid en zei:  
 
“Mijn dochter, dat is nog niets. 
Druk je dichter tegen Mij aan. Geef jouw handen aan mijn lieve Mama zodat zij hen tegen haar 
moederlijke schoot kan houden.  
 
Kijk nog eens goed naar mijn kleine ontvangen Mensheid 
en zie het vierde Mirakel van mijn onvoorstelbaar grote Liefde.” 
 
 

 

 


