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In de Hof van Olijven riep Jezus tot Zijn Vader: “ Moge de menselijke wil  
nooit meer gedaan worden op de aarde, enkel de Goddelijke Wil. 
Moge de menselijke wil verbannen zijn en moge Uw Wil heersen! 

 

Ik dacht na over de woorden van Jezus in de Hof van Olijven toen Hij zei: 

“Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk dan aan Mij voorbijgaan 

maar niet mijn wil maar de Uwe geschiedde.”  
 

Jezus bewoog in mijn binnenste en zei :  
“Mijn dochter, denk je dat Ik omwille van de Kelk van mijn Passie tot de Vader zei:  

‘Vader, als het mogelijk is, laat dan deze Kelk aan Mij voorbijgaan” ? Helemaal niet!. 

 

Het was de kelk van de menselijke wil! Deze bevatte zoveel bitterheid en zovele 

ondeugden. En Mijn menselijke wil, verenigd met de Goddelijke Wil, voelde zoveel afschuw 
verschrikking en angst,  dat Ik uitriep: 

‘Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk aan Mij voorbijgaan ‘ 
Hoe lelijk is de menselijke wil zonder de Goddelijke Wil!  

Hij is zoals in een kelk ingesloten in elk schepsel. 

Er is geen kwaad in alle generaties waarvan hij niet de oorsprong is, het zaad, de bron..  

Ik zag mezelf bedekt met al het kwaad dat de menselijke wil aangericht had.  

En in aanwezigheid van de Heiligheid van mijn Wil voelde Ik Mij sterven.  

En Ik zou  gestorven zijn  indien de Godheid Mij niet ondersteund had. 
 
Maar weet je waarom Ik drie keer herhaalde: “niet mijn wil geschiedde maar de Uwe” ? 

Ik voelde al de “willen” van de schepselen allen samen  en ook al hun kwaad op mij drukken. 
En in naam van allen riep Ik tot de Vader: “Moge de menselijke wil nooit meer op aarde gedaan 

worden, maar enkel de Goddelijke Wil.  

 

En vanaf  dat moment, zei Ik in de naam van allen : “Niet mijn wil geschiedde, maar Uw Wil” 
Ik wou dit vragen  in het begin van mijn Passie omdat de komst van het “Fiat Volontas Tua op 

aarde zoals in de Hemel” was voor Mij het voornaamste en is ook het belangrijkste.  

 

Op dat moment vormde Ik het Tijdperk van het “Fiat Voluntas Tua “ (Uw Wil geschiedde) op aarde. 

 

Ik herhaalde dit 3 keer : 

- de eerste keer vroeg Ik het, 
- de tweede keer deed Ik het neerdalen, 

- de derde keer stelde Ik Het aan tot regeerder en overheerser. 

 

Ik zei : “Niet mijn wil, maar de Uwe geschiedde.”  
Hiermee wou Ik de wil uit de schepselen wegnemen en hen vullen met de Goddelijke Wil. 

 

Vooraleer te sterven, - er bleven slechts enkele uren over -,  wou Ik de reden waarom Ik op aarde 

gekomen was bespreken met mijn Hemelse Vader, nl. dat de Goddelijke Wil  zijn ereplaats zou 
innemen in het schepsel. 

 

Daarom moest Ik eerst het doel: “Uw Wil geschiedde op aarde zoals in de Hemel” 

verwezenlijken, om nadien de Verlossing te vormen met mijn Lijden,  

In feite komt de Verlossing zelf op de tweede plaats. 

Mijn Wil heeft immers altijd voorrang in alle dingen.  


