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„Het Rijk van de Goddelijke Wil zal Mijn Koninkrijk zijn.“  

„Mijn kinderen, kom naar jullie mama!  

Bemin mij als moeder, zoals ik jullie als kinderen bemin.”   

 

(…) Op dit ogenblik voelde ik haar (Maria) in mijn nabijheid. Zij verborg mij onder haar blauwe mantel en nam 

mij op haar moederschoot. Met een liefde die ik niet kan uitdrukken, zei zij tot mij:  

„Dochter van mijn moederhart, het Rijk van de Goddelijke Wil zal Mijn Rijk zijn.  

De heiligste Drievuldigheid heeft het mij toevertrouwd, zoals Zij mij het Eeuwige Woord toevertrouwde, toen 

het van de Hemel naar de aarde afdaalde. Op dezelfde wijze vertrouwde Hij mij Zijn en Mijn Rijk toe. 

 

Daarom zijn mijn verlangens zo hevig en bid ik zonder ophouden. 

Ik doe niets anders dan de H. Drievuldigheid bestormen  
- met mijn Liefde, 

- met de rechten van een Koningin en moeder, die Zij mij verleenden, 

opdat wat God mij toevertrouwde tevoorschijn komt en levend wordt,  

zodat Mijn Rijk op de aarde zichtbaar overwint. 

 

Je moet weten dat Mijn wens zo sterk is  

- dat ik hierdoor in brand sta, 

- dat het mij lijkt alsof ik geen glorie heb,  

terwijl ik zoveel heerlijkheid bezit dat Hemel en aarde ervan vervuld zijn. 

Dit komt omdat ik het Rijk van de Goddelijke Wil niet volledig gevormd zie bij mijn kinderen. 

Elk kind dat in dit Rijk zal leven, zal mij zoveel glorie geven, dat de heerlijkheid die ik bezit verdubbeld wordt.  

 

Daarom zie ik mij beroofd. Het lijkt alsof ik niet de Glorie bezit van een Koningin en ook niet de liefde van 

mijn kinderen voor hun Moeder. 

Daarom roep ik en herhaal ik in mijn Hart voortdurend: 

‚Mijn kinderen, mijn kinderen, kom naar jullie Mama! 

Bemin mij als Moeder, zoals ik jullie als kinderen bemin.  
Als jullie niet willen leven met dezelfde Wil waarmee ik leef, 

- kunnen jullie mij niet de liefde van echte kinderen geven, 

- kan niet bekend worden hoever mijn Liefde voor jullie gaat.” 

Je moet weten, dat mijn liefde zo immens is en mijn verlangens dat zijn Rijk op aarde bestaat, zo groot zijn, 

dat ik vanuit de Hemel afdaal. 

Ik loop tussen de zielen rond om te zien wie bereid is om in de Goddelijke Wil te leven.  

Ik handel als een spion. Als ik hen bereid zie, dan treed ik binnen in hun hart en vorm mijn leven in hen, 

als voorbereiding, eer en decorum voor het Fiat dat hen in bezit nemen zal en zijn Leven in hen vormen.  

Bijgevolg zal ik niet van hen gescheiden kunnen worden. 

Ik zal hen mijn Leven, mijn Liefde, mijn Deugden, mijn Lijden ter beschikking stellen, als een muur van 

onoverwinnelijke Kracht. Zo kunnen zij in hun Moeder al het nodige vinden om in dit zo heilig Rijk te leven. 

Mijn Feest zal dan volledig zijn. Mijn Liefde zal in mijn kinderen rusten.  

Mijn moederschap zal iemand vinden die mij als kind bemint.  

Ik zal verrassende genaden schenken en Hemel en aarde in feeststemming brengen.  

Ik zal handelen als Koningin en hen overladen met verrassende Genaden.  

 

Daarom mijn dochter, blijf steeds verenigd met je mama  

om naar het Rijk van de Goddelijke Wil vurig te verlangen en het af te smeken.”  

 


