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In de ziel waarin mijn Wil heerst, dalen  drie koorden van zuiver goud af : van de 
Macht van de Vader, van de Wijsheid van de Zoon, van de Liefde van de H. Geest  

 

(…) 
 
Mijn lieve Jezus , toonde zich innerlijk en Hij liet mij 3 koorden zien.  

Zij waren samengebracht en vastgemaakt in de diepte van mijn ziel . 
Deze koorden kwamen naar beneden vanuit de hemel, waar zij verbonden aan drie 
klokken. Ik zag Jezus als een klein kindje vol gratie zeer sterk trekken aan die klokken.  
Zij weergalmden overal in het rond. 

Allen kwamen kijken wie die klokken zo sterk liet luiden om de aandacht te trekken van de 
gehele Hemel. Ikzelf was stomverbaasd. 

 
Jezus zei mij : 

  
Mijn dochter, in de ziel waarin mijn Wil heerst, dalen  drie koorden van zuiver goud af : 
- van de Macht van de Vader, 
- van de Wijsheid van de Zoon, 
- van de Liefde van de H. Geest  

En als deze ziel werkt, bemint, bidt en lijdt, dan neem Ik de koorden vast en zet Ik onze 
Macht, onze Wijsheid en onze Liefde in werking voor het geluk  en de glorie van de 
zaligen in de Hemel en van alle schepselen. 

Het geluid van de klokken is zo sterk en zo harmonieus dat allen uitgenodigd worden naar 
een feest. Daarom komen allen aangelopen om jouw daad te vieren. 
 

Je kan dus zien dat de handelingen van de ziel waarin mijn Wil heerst,  
- gevormd zijn in de Hemel, in de schoot van je Schepper.  
- afdalen naar de aarde langs deze drie koorden  
van onze Macht, van onze Wijsheid en onze Liefde,  
- vooraleer zij terugkeren naar hun Oorsprong om glorie te geven aan de Godheid.   

 
Ik trek zeer graag aan deze koorden  
- om allen de klank van deze mysterieuse klokken te laten horen. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


