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'De conceptie van de Goddelijke Wil in de Soevereine Koningin van de Hemel'. 

 
 “Dit zijn de grootste eerbewijzen die men kan geven:  
dat de menselijke wil nooit leven in haar had, maar altijd, altijd de Goddelijke Wil.  
Dit was het hele geheim van haar heiligheid, van haar Hoogte, Macht, Schoonheid, 
Grootheid enzovoort. 
 
Het was mijn Fiat die, met zijn hitte, de vlek van de erfzonde verbrandde  
en haar onbevlekt en zuiver verwekt heeft.  
En mijn Kerk, in plaats van mijn Goddelijke Wil eer te bewijzen,   
eerde de gevolgen en verklaarde haar onbevlekt, zonder erfzonde ontvangen.   
 
En dit was spijtig voor Mij en voor haar, omdat Ik van mijn Kerk niet de eer ontving  
van “een Goddelijke Wil die woont in de Koningin van de Hemel”. 
En mijn Mama kreeg de eer niet die haar toekomt omdat zij in zichzelf de plaats 
verschafte waar het Leven van het Allerhoogste Fiat zich kon vormen.   
   
Het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis kan genoemd worden:  
'De conceptie van de Goddelijke Wil in de Soevereine Koningin van de Hemel'.  
En deze conceptie was het gevolg van alles wat Mijn Wil is en deed,  
en van de Wonderen in dit hemels Meisje." 
 
Hierna, op een meer tedere toon, voegde Jezus eraan toe:  
"Mijn dochter, hoe mooi, verrukkelijk, was het om dit hemelse kleine meisje te zien,  
zelfs vanaf haar Onbevlekte Ontvangenis.  
 
Als je keek, zag je haar kleine aarde, genomen uit de menselijke familie. 
En binnenin deze kleine aarde zag je de Zon van ons Eeuwig Fiat. 
Daar zij niet in staat was om deze Zon te bevatten, vloeide Zij naar buiten,  
verbreidde zich en vulde Hemel en aarde. 
 
Wij schiepen een Wonder van onze Almacht, zodat de kleine aarde van de kleine Koningin 
de Zon van onze Goddelijke Wil kon insluiten. Zo zag je de aarde en de Zon.   
In alles wat zij deed – of zij nu dacht, sprak, werkte of wandelde  
- haar gedachten waren stralen van Licht, - haar woorden werden omgezet in Licht. 
Alles wat uit haar voortkwam was Licht. Haar kleine aarde was kleiner dan de immense Zon 
die Zij insloot, zodat haar daden zich oplosten in het Licht.   
 
Deze kleine aarde van de Hemelse Vorstin werd voortdurend  
- levendig gehouden, bezield en bewaard door de Zon van mijn Fiat.  
Zij was zo rijk aan bloemen, met de mooiste bloesems, die de meest zoete vruchten werden.  
Onze goddelijke Blikken waren voortdurend tot haar aangetrokken en zij bracht Ons zonder 
ophouden in vervoering. Zozeer, dat Wij onze blikken niet van haar konden afwenden. 
Zo groot waren de schoonheid en het geluk dat zij Ons schonk!  
 
De Onbevlekte kleine Maagd was zo mooi. 
Haar schoonheid was betoverend en verrukkend.   
Het is genoeg als Wij zeggen dat zij een Wonder was van Onze Wil, om alles te zeggen.  
 
Oh! Als de schepselen wisten wat het betekent om te leven van de Wil van God,  
dan zouden ze hun leven geven om Hem te kennen en in Hem te leven.” 


