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Deze eenheid van Wil en Werken ontstak een zo grote Liefde tussen Ons dat het de 
gehele wereld in vuur en vlam kon zetten. Mijn Fiat gaf haar de grootste eer:  

de onafscheidbaarheid van haar Zoon en de eenheid met Zijn Werken. 

 
 
(…) “Mijn dochter, dit is mijn bedoeling. 
Ik wil dat Mijn wil het Leven van het schepsel is. 
Omdat Ik het schepsel bij Mij wil hebben. 
Zodat het  
- bemint met Mijn Liefde  
- werkt in Mijn Werken. 
In één woord, Ik wil haar gezelschap in Mijn Werken. 
Ik wil niet alleen zijn.  
 
Wanneer dit niet zo zou zijn,  
welk nut zou het dan hebben het schepsel in Mijn Wil te roepen. 
- als Ik de geïsoleerde God blijf 
- als het schepsel alleen moet blijven, zonder deel te nemen aan onze goddelijke Werken?  
 
Niet alleen bij de instelling van het heiligste Sacrament,  
- maar in alle handelingen die Ik gedurende mijn gehele leven verrichtte  
was mijn Mama 
- door deze Ene zelfde Wil die ons bezielde,  
in datgene wat Ik deed.  
 
Als Ik een wonder verrichtte, was zij samen met Mij om dat wonder te voltrekken. 
Ik voelde in de macht van mijn Wil, de hoogste hemelse Dame. 
En samen riepen Wij doden tot leven. 
Als Ik leed, leed zij samen met Mij. 
Er was niets waarin Ik haar gezelschap niet had. 
En haar en mijn Werk versmolten in elkaar. 
 
Dat was de grootste eer die mijn Fiat haar kon geven:  
- de onafscheidbaarheid van haar Zoon, 
- de eenheid met zijn Werken.  
 
Dit is de grootste eer die de heilige Maagd Mij bewees. 
En Ik legde al mijn volbrachte Werken in haar moederlijk Hart. Zij ontving hen en 
bewaarde hen zorgvuldig, zelfs mijn adem. 
 
Deze eenheid van Wil en Werken, ontvlamde een zo grote Liefde tussen ons dat deze 
voldoende was om de gehele wereld in vlammen te zetten en met zuivere Liefde op te 
branden.” 
 
Jezus werd stil en ik bleef in de zeeën van de hoogste hemelse Dame.  
Wie kan zeggen wat ik verstond?  


