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Er bestaat geen groter Wonder dan mijn Wil die in een schepsel woont.

Weet je wat de eerste Akt was die deze edele Koningin verrichtte toen zij de schoot van haar
mama verliet en haar ogen opende in het licht van deze wereld hier beneden?
Bij haar geboorte zongen de engelen wiegeliedjes voor dit hemels kind.
Zij waren in verrukking. Haar mooie ziel verliet haar lichaampje en begeleid door de
engelenscharen ging zij rond in de hemel en op de aarde.
Zij verzamelde al de liefde die God in al het geschapene gelegd had.
Zij trad binnen in het hemelrijk en kwam aan de voet van onze Troon. Daar bood zij ons de
wederliefde van al het geschapene aan. En zij dankte Ons in naam van allen.
Wij waren zo gelukkig de dank van dit Kindje-Koningin te horen!
En wij gaven haar alle Genaden, alle gaven, om haar alle andere schepselen samen te laten
overtreffen. Zij wierp zich in onze armen en zij verheugde zich met Ons.
Zij zwom in de zee van alle vreugden en zij werd versierd met nieuwe Schoonheid, met
nieuw Licht en met nieuwe Liefde.
Zij smeekte ons steeds wegens de mensenfamilie. En zij vroeg ons onder tranen dat het
eeuwige Woord zou afdalen om haar broeders te redden. Intussen liet onze Wil haar weten
dat zij naar de aarde moest afdalen. En zij verliet onmiddellijk ons geluk en de vreugden en
zij ging….om wat te doen? Onze Wil.
Onze Wil die op de aarde woonde in deze nieuwgeboren Koningin
was een zo krachtige magneet!
De aarde leek ons geen vreemde meer.
Wij waren ook niet meer geneigd haar te straffen en onze Gerechtigheid te gebruiken.
Wij hadden de Macht van onze Wil, die in dit onschuldige Kind
- onze armen tegenhield,
- naar Ons glimlachte van op de aarde,
- de gerechtigheid veranderde in een zachte glimlach,
zodanig, dat het eeuwige Woord, die deze zachte aantrekking niet kon weerstaan,
zijn koers versnelde.
O, Wonder van mijn Goddelijke Wil!
Aan U is alles te danken.
Door U wordt alles gedaan.
Er is geen groter wonder dan mijn Wil die in een Schepsel woont.

“Onze Wil op aarde in deze nieuwgeboren Koningin was een zo krachtige magneet!”

SG- De Goddelijke Wil

