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…“Mijn dochter, wat een harmonie in jouw acten, gedaan in mijn Wil.  

Zij harmoniëren met de Mijne en met deze van mijn geliefde Mama. 

De ene verdwijnt in de andere en vormt één enkele act.  

Het lijkt alsof de Hemel op aarde is en de aarde in de Hemel.  

 

En de echo van de één in de drie en van de drie in de een , van de heilige Drie-eenheid 

– klinkt zo aangenaam in ons oor, brengt Ons zodanig in vervoering dat het onze Wil 

van de Hemel naar de aarde trekt.  

 

Als mijn “uw Wil geschiede” vervuld wordt “op aarde zoals in de Hemel”, dan zal 

het tweede deel van het Onze Vader gerealiseerd worden.  

 

Dat is : “Geef ons heden ons dagelijks brood”.  

 

Ik zei:  

“Onze Vader, Ik vraag U in de naam van allen om 3 soorten brood voor elke dag. 

 

1.het Brood van uw Wil. Het is meer dan brood. Brood is twee of drie maal per dag 

nodig .Dit brood is nodig op elk moment en in alle omstandigheden.  

Meer nog, het is niet alleen brood maar ook lucht als balsem dat Leven geeft:  

het circuleren van goddelijk Leven in het schepsel. 
 

2.Vader, als dit Brood van uw Wil niet wordt geschonken, zal Ik nooit alle vruchten van 

mijn sacramenteel Leven kunnen ontvangen. 

Dit is het  tweede brood is dat we U elke dag vragen.  

Mijn sacramenteel Leven voelt zich zeer slecht omdat het brood van uw Wil hen niet 

voedt. Integendeel, het ontmoet  het verdorven brood van de menselijke wil . 

Oh, hoe walgelijk is dit voor Mij!  

 

Ik heb er afschuw voor! En zelfs al ga Ik naar hen toe, Ik kan hun de vruchten, het heil, 

de uitwerking, de heiligheid niet geven, omdat Ik ons Brood in hen niet vind.  

Als Ik iets geef, is het maar een beetje, naar verhouding met hun  gesteltenis, maar niet 

al het goede dat Ik bevat.  

En mijn sacramenteel Leven wacht geduldig tot de mens het Brood van de Opperste 

Wil aanneemt , om al het Goede  in  mijn sacramenteel Leven te kunnen geven.  

 

Zie dan hoe het Sacrament van de Eucharistie – en niet enkel dit, maar alle 

Sacramenten die Ik mijn Kerk heb nagelaten en die door Mij zijn ingesteld –  

al de vruchten zal geven die zij bevatten en de totale vervulling,  

wanneer ons Brood ,de Wil van God wordt gedaan op aarde zoals in de Hemel.  
 

3.Hierna vroeg ik het derde brood – het materiële.  

Hoe kon Ik zeggen: Geef ons vandaag ons dagelijks brood?  

Ik kon dit vragen omdat voor de mens die onze Wil doet, het Onze ook het zijne is . 

 



Het “onze Vader” – 2de Deel                                                                               SG- de Goddelijke Wil 

Bijgevolg diende de Vader niet langer  

-het brood van zijn Wil,  

-het brood van het sacramenteel Leven en  

-het dagelijks brood van het natuurlijk leven  

te geven aan onwettige, aanmatigende en slechte kinderen, 

maar aan wettige en goede kinderen die mogen delen in al het Goede van hun Vader.  

 

Hierdoor zei ik: “Geef ons ons brood”.  

Dan zullen zij het gezegende brood eten. Alles rondom hen zal glimlachen en Hemel en 

aarde zullen het stempel dragen van de harmonie van hun Schepper”. 
 

Hierna vervolgde Ik : 

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 

Dan zal de liefde perfekt zijn. 

 

Zodra de mens zal gegeten hebben van het Brood van mijn Wil, zoals mijn Mensheid 

ervan at, dan zal vergiffenis de stempel van heroïsme dragen, zoals Ik op het Kruis 

Dan zullen de deugden allen in mijn Wil geabsorbeerd zijn en de stempel krijgen van 

echte heldenmoed en van goddelijke deugden. Zij zullen zijn als vele kleine beekjes die 

uit de diepte van de grote zee van mijn Wil ontspringen. 

 

En indien Ik eraan toevoegde  : “En leid ons niet in bekoring”.  

-Hoe zou God ooit de mens in bekoring kunnen brengen?  

dan was dat  omdat de mens altijd mens is, vrij in zichzelf . 

En Ik ontneem hem nooit de rechten die Ik hem gaf  toen Ik hem schiep.  

 

En Hij, verschrikt en angstig voor zichzelf, roept zwijgend en bidt zonder woorden: 

“Geef ons het brood van uw Wil zodat wij alle bekoringen kunnen afwijzen. 

En door de kracht van dit Brood,  bevrijd ons van elk kwaad. Amen  

 

Zie dan  

-hoe al de goederen van de mens weer hun verbinding vinden,  

 de hechte band van: “Laat Ons de mens maken naar ons Beeld en gelijkenis”. 

-de geldigheid van elk van zijn akten,  

-het herstel van de verloren goederen   

-en ook de handtekening en de verzekering dat zijn verloren geluk,  

zowel aards als hemels, hem terug gegeven wordt..  

 

Daarom is het zo noodzakelijk dat mijn Wil geschiedt op aarde zoals in de Hemel 
Niets anders interesseerde Mij  en Ik leerde ook geen enkel ander gebed aan dan het “Onze 
Vader”.  
 

En de Kerk, trouwe uitvoerdster en bewaarplaats van mijn onderrichtingen, heeft het 

altijd op haar lippen, in elke omstandigheid. En iedereen – geleerd en onwetend, klein 

en groot, priesters en leken, koningen en onderdanen – allen bidden  

„dat mijn Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel“. 
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