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Herhaling van goede daden vormt water dat deugden in de ziel laat groeien.      
De vruchten van alles wat Jezus op aarde gedaan heeft, zijn ‘in afwachting’. 

 
Een gedachte kwam bij me op: “Ik gedraag me als een kind dat niets anders weet te zeggen 
dan haar uit het hoofd geleerde rijmpjes. Wat is het nut van deze ‘Ik hou van U’ die ik 
voortdurend herhaal?” 
 
Toen kwam Jezus vanuit mijn binnenste naar buiten 
- met ‘Ik hou van U’ gedrukt over zijn hele goddelijke Persoon:  
- op zijn lippen, zijn gezicht, zijn voorhoofd, zijn ogen, zijn borst, zijn handen,  
zijn vingertoppen, kortom overal.  
 
Hij zei mij teder: “Mijn dochter, ben je niet blij  
- dat geen 'ik hou van U’ van je verloren gaan,  
- maar dat ze allemaal op Mij zijn ingeprent?  
 
En weet je hoeveel goed dit doet?  
Je moet weten dat wanneer een ziel besluit goed te doen, een deugd te beoefenen,  
dit in haar hart het zaadje van die deugd legt.  
 
De herhaling van haar daden, 
- vormt water om de plant die uit dit zaad voortkomt water te geven.  
Hoe meer zij deze daden herhaalt 
- hoe meer water de plant krijgt, hoe meer hij groeit in gezondheid en schoonheid,  
en hoe vlugger hij vruchten zal voortbrengen. (...) 
 
Als de ziel haar daden voortdurend herhaalt  
- produceert zij veel water om haar planten water te geven en  
- mijn zon schijnt erop telkens er water op komt.  
 
Ik verheug me er zeer over dat deze plant zo sterk is en zo snel groeit. 
Ik laat zijn takken naar Mij opklimmen en Ik zie vele vruchten. Ik pluk hen met plezier.   
En Ik hou ervan om in zijn schaduw te rusten. 
 
De herhaling van jouw ‘Ik hou van U’, geeft je het water  
- om de boom van de liefde in jou te laten groeien.  
De herhaling van daden van geduld, brengt in jou de boom van geduld voort.  
De herhaling van je daden in mijn Wil vormt het water  
- om de Goddelijke en Eeuwige boom van mijn Wil in jou te laten groeien. 
 
Niets wordt gevormd door één enkele handeling of door slechts enkele handelingen.  
Alles vereist handelingen die voortdurend herhaald worden.  
 
Alleen jouw Jezus kan dingen vormen, ook de grootste, door één enkele handeling, omdat 
Hij de scheppende Kracht bezit. 
 
Door dezelfde handeling te herhalen, kan de mens beetje bij beetje het goede vormen dat hij 
verlangt. Door gewoonte wordt een deugd natuurlijk. 
 


