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De mens terugbrengen naar zijn oorsprong, naar het doel waarvoor Ik hem schiep.  

Mijn Wil zal op aarde heersen zoals in de Hemel. 

 
Ik zal gebruik maken van mijn onafscheidelijke Liefde en Barmhartigheid. 
Ik zal mijn eigen Gebed, verenigd met dat van de hele Kerk beantwoorden.  
En Ik zal ervoor zorgen  
- dat de mens opnieuw terugkeert naar zijn oorsprong,  
 naar het doel waarvoor Ik hem schiep: 
 - dat mijn Wil geschiedt op aarde zoals in de Hemel.  
 
Dit is het Leven in mijn Wil.  
En alles wat Ik je blijf openbaren helpt je en laat je groeien in mijn Wil.  
Ik leg in jouw ziel de grondvesten. 
 
En om dit te doen, blijf Ik alle genaden van verleden, heden en toekomst, 
die Ik aan alle generaties gegeven heb, in jou centraliseren. 
Nog beter, Ik verdubbel die en Ik vermenigvuldig ze.  
 
Mijn Wil is het grootste, heiligste en edelste, zonder begin, noch einde. 
Daarom is het terecht en noodzakelijk dat Ik in de mens waarin Ik Hem wil plaatsen  
- al het mogelijke Goede,  
- ontelbare genaden,  
- goddelijke zuiverheid en adel laat samenkomen. 
Zo krijgt mijn Wil hetzelfde eerbetoon dat Hij in de Hemel heeft.  
 
Deze Wil van Mij is dezelfde Wil die werkte in de Verlossing  
en die gebruik wilde maken van een Maagd.  
Welke wonderen van Genaden bewerkte Ik niet in Haar? 
 
Mijn Wil is groots en bevat al het Goede.  
En Hij werkt steeds zeer vrijgevig.  
En als het gaat over een werk en een weldaad aan de gehele mensheid,  
- dan zet Hij al het Goede van zijn Wil in.  
 
Nu wil Hij gebruik maken van een andere maagd  
- om in haar zijn Wil te centraliseren en om bekend te maken  
dat zijn Wil zal geschieden op aarde zoals in de Hemel.  
 
In de Verlossing kwam Hij om de verloren mens te redden,  
en om al zijn fouten te herstellen. Een mens was hiertoe niet in staat.  
Hij schonk hen een redmiddel en veel ander Goeds dat de Verlossing bevat. 
 
Mijn Wil toont nu nog meer Liefde dan in de Verlossing zelf.  
Hij wil ervoor zorgen dat zijn Wil geschiedt op aarde zoals in de Hemel.  
Hij komt om de mens zijn oorspronkelijke toestand terug te geven, zijn adel, het doel 
waarvoor hij geschapen werd.  
 
Hij komt om de verbindingsstroom te openen tussen de Goddelijke Wil en de menselijke wil. 
Opgenomen in deze Goddelijke Wil en erdoor beheerst,  
zal de menselijke wil aan de Goddelijke Wil leven willen geven in zichzelf. 
En mijn Goddelijke Wil zal heersen op aarde zoals in de Hemel. 


