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God heeft de mens vrij geschapen + (video ned.ondertitels) 
 

 

Ik heb niet de kracht om mijn pijnlijke omstandigheden te beschrijven.  

Ik wil slechts een paar woorden neerschrijven van hetgeen mijn lieve Jezus mij 

gezegd heeft. En ik was niet van plan om deze woorden op papier te zetten. Maar 

Jezus verweet me dit en deed me besluiten om te schrijven.  

 

Welnu, ik herinner me een nacht waarin  ik mijn gekruisigde Jezus aanbad.  

Ik zei Hem:  

“Mijn Liefde, in uw Wil vind ik alle generaties. En in de naam van de ganse 

mensenfamilie  aanbid ik U, kus ik U en geef ik U eerherstel voor iedereen.  

Ik geef uw Wonden, uw Bloed aan allen zodat allen verlost zullen zijn.  

De verloren zielen hebben geen baat meer bij uw allerheiligste Bloed en kunnen U 

niet meer beminnen. Maar ik zal in hun plaats doen wat zij hadden moeten doen. 

Ik wil niet dat uw liefde bedrogen is door de schepselen.  

Ik wil compenseren, herstellen en U beminnen in naam van iedereen, vanaf de eerste 

tot de laatste mens”.  
 

Terwijl ik dit zei, legde mijn lieve Jezus zijn armen rond mijn hals,  

drukte me tegen zich aan en  Hij zei:  

 

“Mijn dochter, echo van mijn Leven, terwijl jij bad,  

-verzachtte mijn Barmhartigheid en mijn Gerechtigheid verloor  hardheid  

-en niet alleen op dit ogenblik maar ook in de toekomst. 

Omdat jouw gebed werkzaam blijft in mijn Wil.  
 

Hierdoor  zal mijn verzachte Barmhartigheid overvloediger stromen en mijn 

Gerechtigheid  minder streng zijn. En niet alleen dit. 

Ik voel de liefde van de verloren zielen. En mijn hart voelt voor jou een speciale 

tederheid, omdat Ik in jou de liefde vind die deze zielen Me schuldig waren.  

En Ik stort in jou de Genaden die voor hen bereid waren. ” 

 

Een andere keer zei Hij:  

 

“Mijn dochter, Ik bemin het schepsel zeer! 

Toen ik de hemelen, de sterren, de zon en de gehele natuur schiep, liet Ik hen geen 

vrijheid. De hemelen kunnen geen ster toe voegen en ook geen verwijderen.  

De zon kan geen sprankeltje licht verliezen of toevoegen.  

 

Toen ik de mens schiep liet Ik hem echter vrij. 

Ik wilde dat hij samen met Mij, sterren, hemel etc. zou scheppen om de hemel van 

zijn ziel te verfraaien.  

Als hij iets goeds wilde doen en zich oefenen in de deugden, dan zou ik hem de 

kracht geven om zijn eigen sterren en de helderste zonnen te vormen. 



“God schiep de mens vrij “- video- link :  https://youtu.be/KQ6ttS1SD4k                       SG-De Goddelijke Wil 
 

 

 

Hoe meer goed hij zou doen, hoe meer sterren hij zou vormen. En hoe intenser de 

liefde en het offer, des te groter zou de schittering en het licht van zijn zonnen zijn.  

 

Ik strekte me uit in de hemel van zijn ziel en Ik zei:  

 

“Mijn zoon, hoe mooier jij wil worden, des te meer vreugde geef je Mij.  

 

Meer nog : Ik heb je schoonheid zo lief dat Ik je aanspoor,  je onderricht. 

En van zodra je een besluit neemt, ben Ik bij jou.  

En samen met jou hernieuw Ik de scheppende kracht.  

En Ik geef je de kracht om al het goede te doen dat jij wil doen.  

 

Ik bemin je zozeer dat Ik je niet als slaaf heb geschapen, maar vrij.  

 

Maar helaas, hoeveel misbruik wordt er gemaakt van deze kracht die Ik jullie 

gegeven heb! 

 

Jullie durven deze kracht gebruiken voor jullie ondergang en om jullie Schepper 

te beledigen!” 

 

 
 
 
 
 
 
 
Link video-   https://youtu.be/KQ6ttS1SD4k    
 
Franse tekst  met engelse en nederlandse ondertitels  (bij instellingen te kiezen) 
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https://youtu.be/KQ6ttS1SD4k

