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Iemand die in de Goddelijke Wil leeft, 
Is de Goddelijke Bank op aarde en vormt een Hemels Licht.  

 
 
Ik volgde de Akten van de Goddelijke Wil. 
En ik begeleidde Hen met mijn “ik bemin U”.  
Ik kon het grote onderscheid in grootte en in uitgestrektheid tussen de Werken van het 
Goddelijk Fiat en mijn kleine “ik bemin U” begrijpen. Hoe klein voelde ik mij! 
Ik voelde mij als nieuwgeboren bij dit Fiat, Dat alles kan doen en alles omvat. 
 
Mijn lieve Jezus omarmde mij en Hij zei:  
„Mijn dochter, wie in mijn Goddelijke Wil leeft, is mijn rijke bank op aarde. 
Wanneer jij jouw “ik bemin U” zegt, vul Ik het met het Mijne. 
En het kleine wordt groot. Het breidt zich uit tot in het oneindige, zodanig dat de rijkdommen 
van mijn Liefde onmetelijk worden. En Ik leg hen in de bank van je ziel. 
 
En als jij verder gaat met jouw akten, dan vul Ik hen met de Mijne. 
En Ik leg hen in jouw bank, zodat Ik mijn goddelijke Bank op aarde heb.  
 
Jouw kleine akten, die in de Goddelijke Wil gedaan worden, dienen ertoe 
- om Mij iets te laten doen,  
om onze goddelijke Eigenschappen, die oneindig zijn,  
- in jouw kleine akten te laten vloeien en hen met elkaar te vemengen. 
 
Uit elk van deze akten maken wij een Akte van Ons. 
En Wij leggen hen in de bank van je ziel. 
Zo vindt onze Bank in jou zijn Hemel. 
 
Weet jij niet dat iemand die in het Fiat moet leven, een Hemels Licht moet zijn?  
Zodanig dat, als het op aarde afdaalt en elke afstand verwijderd is,  
- op de plaats op aarde waar dat gelukkige schepsel zich bevindt,  
de Hemel gezien wordt en niet de aarde.  
 
Mijn Goddelijke Wil kan nooit zonder Zijn Hemel zijn.  
Hij zou zelf een Hemel vormen voor Zichzelf.  
De voorhangsels van de Hemel zouden zelf naar beneden komen om dit Fiat te eren, 
door Wie zij bestaan.  
 
Daarom zijn alle heiligen verwonderd een Hemels Licht op aarde te zien. 
Maar hun verwondering houdt onmiddellijk op als zij zien  
dat deze Goddelijke Wil, 
- die in de Hemel hun gehele gelukzaligheid vormt, 
in dit schepsel aanwezig is en heerst, 
- juist op die plaats, waar zij de voorhangsels van de Hemel zien  
neerhangen en het schepsel omgeven, om de Lof van mijn hoogste Fiat te zingen.  
 
Wees daarom aandachtig, mijn dochter.  
Ik zeg dit tot jou,  
- om je de grote Gave te leren kennen, 
- om jou mijn Wil bekend te maken, en hoe Hij zijn Rijk in jou vormt, 
zodat jij Mij dankt en je erkentelijk toont. 
 
 


