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Je bent nooit alleen in jouw Akten. Je Hemelse Mama is altijd bij jou.  
Dank God dat Hij alle generaties een zo heilige, lieve Moeder gegeven heeft. 

 

…Onze hemelse mama zegt:  

 

 “Heiligste Majesteit”,  

mijn aanbidding spreidt zich uit in de aanbidding van de schepselen,  

mijn gebed bidt in hun gebed,  

mijn eerherstel overdekt het hunne, 

mijn Lijden omhult hun lijden. 

 

Ik kan mij geen koningin voelen, 

- als ik mij niet haast om mijn eerste Akt over hun akten te leggen. 

Noch kan ik de zoetheid van het moederschap smaken  

- als ik mij niet haast om de akten van de schepselen te omhullen, te helpen, te compenseren, mooier te maken 

en te versterken  

 

Dan kan ik zeggen dat de akten van mijn kinderen één zijn met de mijne. Ik heb hen in mijn macht.  

 

Ik dring er bij God op aan  

- om hen te verdedigen, hen te helpen, en  

- dat deze akten een zeker onderpand zijn dat mijn kinderen mij in de Hemel zullen bereiken. 

 

Je bent dus nooit alleen in je akten, mijn dochter. Je hebt je hemelse mama bij jou. 

Ze omgeeft je niet alleen. Met het Licht van haar Deugden, voedt zij jouw Akt om hem Leven te geven.  

 

Je dient te weten dat de hoogste Koningin, reeds vanaf haar Onbevlekte Ontvangenis,   

- het eerste en enige schepsel was,  

dat  de verbindingsring  vormde  tussen de Schepper en het schepsel,  

- die door Adam verbroken was.  

 

Zij nam de Goddelijke opdracht aan, om God en de mensen te verbinden.   

En zij verbond hen met haar eerste Akten van Trouw, van Offer, en van Heldenmoed 

- om haar wil in elke van haar akten te laten sterven, niet eenmaal maar altijd. 

om het Goddelijke Leven opnieuw te laten leven.  

 

Hieruit ontsprong een Bron van Goddelijke Liefde die God en de mensen en al hun akten verenigde.  

Haar Akten, haar Moederliefde, haar Heerschappij als Koningin, zijn  een cement,  dat de akten van de 

schepselen verenigt, om hen onscheidbaar te maken van de hare,  

- uitgezonderd enkele ondankbaren die weigeren het cement van de Liefde van hun mama aan te nemen.   

 

Je dient ervan overtuigd te zijn dat jouw geduld omringd is door het geduld van de Koningin Mama,  

die het omhult, ondersteunt en voedt. Jouw lijden is omgeven door haar Lijden dat je, zoals een balsemende 

olie, steunt en voedt in de hardheid van je lijden.   

 

Zij is de meeste bedrijvige Koningin die op haar Troon van Glorie niet werkloos kan blijven.  

Zij daalt ervan af om als Moeder haar kinderen te helpen in hun akten en noden. 

Daarom, dank haar voor zovele moederlijke voorzorgen. 

 

Dank God dat Hij alle generaties een zo heilige, lieve Moeder gegeven heeft ,  

die zozeer bemint, dat zij al hun akten in de hare opneemt,  

- om hen te bedekken met de hare en  

- om wat ontbreekt aan schoonheid en goedheid aan te vullen.   

 


