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De Liefde van God bij het scheppen van de mens. 
Elk zintuig is een communicatie tussen God en de ziel. 

 
 
"Mijn dochter, waarom vrees je dat Ik je niet liefheb?  
Ach, als je ook maar iets wist van mijn Liefde voor alle schepselen in het algemeen,  
zou je verbaasd zijn.  
Met hoeveel Liefde heb Ik het schepsel geschapen?   
Met hoeveel zintuigen heb Ik haar begiftigd?   
 
Elk zintuig was een communicatie tussen Mij en haar.   
Haar gedachte was communicatie tussen mijn Intelligentie en de hare. 
Haar oog was communicatie tussen haar licht en het Mijne. 
Haar spraak was een weg van communicatie tussen haar Fiat en het Mijne.  
Haar hart, tussen haar liefde en de Mijne.   
Samengevat, alles - ademhaling, beweging, stap  
- alles, alles was communicatie tussen Mij en het schepsel.  
 
Ik deed meer dan een vader die voor een zoon,  
- niet alleen het huis, de kleren, het eten voorziet,  
   en alles wat zijn zoon gelukkig kan maken, 
- maar zijn zoon nog meer geeft.  
 
En Hij zegt tot hem: "Wij zullen scheiden, het is waar, maar van veraf 
- zal jij mijn leven voelen en Ik het jouwe,  
- zal jij mijn gedachten voelen, en Ik de jouwe, 
- jij, mijn ademhaling, mijn hartslag, en Ik de jouwe.  
Dus, we zullen ver van elkaar en dichtbij zijn, gescheiden en onafscheidelijk:   
jij zal mijn leven voelen, en Ik het jouwe.   
 
Maar wat de aardse vader niet kan doen voor zijn zoon, omdat het onmogelijk is voor hem  
- deed Ik, je Hemelse Vader. 
Toen deze zoon van mij geboren werd,  
- nadat Ikzelf voor hem het verblijf in deze wereld had voorbereid,  
smeedde Ik zo'n hechte band tussen Mij en hem,  
- dat Ik zijn leven in Mij kan voelen, en de mens het Mijne in zich.  
En dit is Mijn Liefde in het algemeen en voor allen. 
 
Wat zal Ik je zeggen van de bijzondere Liefde die Ik voor jou gehad heb?  
Elk lijden dat Ik jou gegeven heb, was een nieuwe communicatie tussen Mij en jou,  
en dus een extra juweeltje waarmee Ik jouw ziel verfraaide.   
Elke waarheid die Ik aan jou geopenbaard heb was een deeltje van mijn Kwaliteiten  
- waarmee Ik jouw ziel versierde en vulde.  
Elke genade en elke komst van Mij bij jou waren gaven die Ik over jou uitstortte.  
 
Ik deed niets anders dan mijn communicaties bijna op elk moment vermenigvuldigen,  
- om in jou mijn verschillende Schoonheden, mijn Gelijkenis te schilderen,  
opdat jij met Mij in de Hemel zou kunnen leven, en Ik met jou op aarde.   
En na dit alles, twijfel jij nog aan mijn Liefde?   
 
Ik zeg je: 
 “denk eraan om Mij te beminnen, en Ik zal eraan denken om jou steeds meer te beminnen.”  


