
« Wees blij om liever te sterven, dan niet in mijn Wil te leven.“                                      SG – De Goddelijke Wil  
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Hoe mooi is mijn Mama. Haar Majesteit is betoverend. 
Als Moeder heeft zij ontelbare kinderen. 

Als Koningin op aarde heeft zij haar volk van het Rijk van de Goddelijke Wil. 

 
 
(…) En mijn hoogste Goed Jezus vervolgde: 
 
“Mijn dochter,  
Hoe mooi is je mama! 
Haar Majesteit is betoverend!  
 
Zelfs de Hemel buigt zich voor haar heiligheid.  
Haar Rijkdommen zijn grenzeloos en ontelbaar. 
Niemand kan zeggen dat hij aan haar gelijk is. 
 
Daarom is zij Dame, Moeder en Koningin.  
Weet jij wat haar rijkdommen zijn? De zielen.  
Elke ziel is meer waard dan een hele wereld. 
 
Niemand treedt de hemel binnen, tenzij via haar  
en door de kracht van haar Moederschap en haar lijden. 
Zo is elke ziel haar eigendom. 
Daarom kan je haar terecht de naam geven van ware Dame. 
 
Je ziet dus hoe rijk zij is. Haar rijkdommen zijn speciaal. 
Zij zijn vol met sprekende, beminnende levens die hun hemelse koningin verheerlijken. 
Als Moeder heeft zij haar ontelbare kinderen. 
Als Koningin op aarde heeft zij haar volk van het Rijk van de Goddelijke Wil. 
 
Deze kinderen, al deze mensen zullen haar stralendste kroon vormen. 
Enkelen zullen als zonnen en anderen als sterren haar keizerlijk hoofd met zo’n schoonheid  
kronen dat de gehele hemel erdoor gefascineerd zal zijn. 
 
Weet dat het de kinderen van het Rijk van mijn Goddelijke Wil zullen zijn, die haar de eer 
van Koningin zullen geven. En zij zullen zichzelf in zonnen veranderen om voor haar de 
mooiste kroon te vormen. Verlang dus vurig dat dit Rijk komt. 
 
Want na de stralende kroon waarmee de H. Drievuldigheid haar gekroond heeft,  
verwacht zij de kroon van haar volk, dat haar als Koningin verheerlijkt. 
Zij bieden haar hun leven aan, veranderd in zonnen, als bewijs van liefde en glorie.  
 
Wanneer verstaan zou worden wat leven in mijn Wil betekent,  
- hoeveel Goddelijke Geheimen zouden dan onthuld worden, 
- hoeveel zouden zij ontdekken over hun Schepper! 
 
Wees daarom blij om liever te sterven, dan niet in mijn Wil te leven.” 
 


