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De Hemelse Zaaier zaait Zijn Woord. 

 
 
(...) "Mijn dochter,  
het is nu het moment om opnieuw aan het werk te gaan 
- om de grond van je ziel te bewerken,  
- om het zaad van mijn Woord te kunnen zaaien waarmee Ik je kan voeden.  
 
Ik handel als een landbouwer wanneer hij op zijn akker wil zaaien:  
hij vormt kleine geultjes, maakt de voren, en gooit er dan het zaad in. 
 
Dan bedekt hij de geultjes en de voren weer met aarde  
- waarin hij het zaad heeft gezaaid,  
om hen beschut te houden en hen de tijd te geven om te ontkiemen, 
- om hen dan te oogsten, honderdvoudig vermeerderd, en er zijn voedsel van te maken.  
 
Maar hij is voorzichtig om er niet teveel aarde op te leggen. 
Anders zou hij zijn zaden laten stikken en sterven onder de aarde,  
Dan loopt hij het risico met een lege maag te blijven zitten.   
 
Ik doe net hetzelfde:   
Ik bereid de kleine greppels voor,  Ik vorm de voren,  
Ik vergroot de capaciteit van haar intelligentie om mijn goddelijk Woord te kunnen zaaien, 
- en zo vorm Ik het voedsel voor Mij en voor haar. 
 
Dan bedek Ik de kleine geultjes en de voren met aarde : 
- nederigheid, haar nietigheid , het ‘niets-zijn’ van de ziel,  
- een kleine zwakheid of ellende van haar.  
 
Dit is de aarde die ik van haar nodig heb.  Ik heb die immers niet.  
En zo bedek Ik alles en Ik wacht met vreugde op mijn oogst.  
 
Wil je nu weten wanneer er te veel aarde over het zaad is gelegd?   
Wanneer de ziel haar ellende voelt, haar zwakheden, haar nietigheid,  
en zij eer teveel mee bezig is.  
 
Ze denkt er zo veel over na, dat ze tijd verspilt. 
En de vijand gebruikt dit  om haar  
- in verwarring te brengen,  
- te ontmoedigen en moedeloos te maken.  
Dit alles is een teveel aan aarde over mijn zaad.   
 
O, mijn zaad voelt zich sterven!. Het worstelt om onder deze aarde te ontkiemen!  
 
Zeer vaak vermoeien deze zielen de hemelse Zaaier en Hij trekt zich terug.  
O, hoeveel zielen zijn er zoals deze!" 


