
 

« Laat de Goddelijke Wil  in jou doen wat Hij wil en Hoe Hij het wil.”                              SG - Goddelijke Wil 

 
De Hemelvaart van Jezus. 

 
 Veertig dagen na zijn Verrijzenis steeg Jezus op naar de Hemel,  

in aanwezigheid van zijn Moeder, zijn Apostelen en zijn leerlingen. 
 

 

 
 

 
Jezus vertrekt naar de hemel. 

De Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil - Dag 29 

 
Lieve dochter, mijn verrezen Zoon bleef veertig dagen op aarde. 
Hij verscheen zeer dikwijls aan de apostelen en de leerlingen om hen in hun geloof en in de 
zekerheid van zijn Opstanding te versterken. 
Als Hij niet bij de apostelen was, dan bleef Hij bij zijn mama in het cenakel, omgeven door de 
zielen die Hij uit het Limbus bevrijd had. 
 
Op het einde van de veertig dagen, gaf Jezus aan zijn apostelen een laatste onderricht. Hij 
vertrouwde hen toe aan zijn Moeder als gids en lerares.  
En Hij beloofde de komst van de H. Geest. 
 

Terwijl Hij ons zegende, steeg Hij omhoog naar de Hemel, samen met de grote menigte 

zielen die Hij uit het Limbus meegenomen had.  

Allen die daar stonden, een groot aantal, zagen Hem opstijgen. Maar wanneer Hij in de 

hoogte aankwam, onttrok een wolk van licht Hem aan hun blikken.  

 

Mijn dochter, ik, je moeder, volgde Hem in de hemel en woonde het grote Feest van de 

Hemelvaart bij. Het hemels vaderland was voor mij niet vreemd. En zonder mij was het 

Feest van de Hemelvaart van mijn Zoon niet volkomen geweest zijn.  

Lieve dochter, alles wat je gehoord en bewonderd hebt, was niets anders dan de macht van 
de Goddelijke Wil, die in mij en mijn Zoon werkte.  
 
Daarom wens ik vurig het werkende Leven van de Goddelijke Wil in jou in te sluiten 
Het is een werkzaam Leven. Alle mensen bezitten de Goddelijke Wil.  
Maar het grootste deel onderdrukt en “wurgt” Hem en maakt Hem tot zijn eigen dienaar.  
 
En terwijl Hij wonderen van heiligheid en genade kan bewerken, en werken die getuigen van 
zijn Macht, wordt Hij door de mensen met gebonden handen tot werkeloosheid gedwongen, 
zonder zijn Macht te kunnen ontplooien. 
 
Wees daarom aandachtig en werk met al je krachten mee 
opdat de hemel van de Goddelijke Wil zich in jou kan uitbreiden en 
Hij met zijn Macht doet wat Hij wil en hoe Hij het wil. 


