
“Deze zielen zullen niet langer menselijk handelen”                                                                       SG – De Goddelijke Wil 

4de Geheim van het Licht – De Gedaanteverandering van Jezus op de Berg. 
 

 
God zal de derde vernieuwing van de mensheid tot stand brengen door bekend 
te maken wat Zijn Godheid in zijn Mensheid gedaan heeft.  
                                                                                                  BvdH-12 - 29 januari 1919 

                                                                               
 
Jezus zei tot mij: 
"Mijn Liefde wil de excessen bekend maken die mijn Godheid in mijn Mensheid voor de 
mensen deed. Deze overmatige Liefde is veel groter dan de overgrote Liefde die uiterlijk 
in mijn Mensheid zichtbaar was.  
 
Daarom heb Ik jou zoveel gesproken over het Leven in mijn Wil, hetgeen Ik nog nooit aan 
iemand geopenbaard heb.  
Zij hebben hoogstens de schaduw van mijn Wil gekend, een glimp van de genaden 
en het geluk dat geproefd wordt bij de vervulling van mijn Wil. 
 
Maar erin doordringen,  zijn onmetelijkheid omhelzen, zich met Mij vermenigvuldigen  
en overal binnendringen, zowel op de aarde als in de Hemel en in de harten,  
de menselijke wegen verlaten en op Goddelijke Wijze werken,  
dit is nog niet bekend. (...) 
 
"Mijn dochter,  
Ik moest eerst bekend maken hetgeen  mijn Mensheid uiterlijk gedaan en geleden heeft 
vooraleer Ik de zielen kon laten kennen wat mijn Godheid inwendig gedaan heeft. 
 
De mens is niet in staat om de betekenis van mijn Daden in één keer te begrijpen.  
Daarom openbaar Ik Mezelf beetje bij beetje.   
 
Jij bent met Mij verbonden. En via jou zullen de andere mensen met Mij verbonden zijn. 
Dan zal Ik een cohorte van zielen hebben die in mijn Wil leven, en 
die alle daden van de schepselen opnieuw zullen verrichten.  
 
Ik zal de Glorie bekomen van de daden, ‘in afwachting’ - alleen door Mij gedaan,  
evenals – de daden die gedaan zijn door de mensen 
Deze glorie zal komen van alle klassen van mensen:  
- maagden, priesters, leken, elk naar zijn status. 
 
Deze zielen zullen niet langer menselijk handelen.  
Maar, ondergedompeld in mijn Wil, zullen hun daden, op een volkomen Goddelijke Wijze, 
zich voor allen vermenigvuldigen. 
 
Ik zal van de mensen Goddelijke Glorie ontvangen  
voor zoveel Sacramenten 
- toegediend en ontvangen op een menselijke manier  
- of ontheiligd, of bedekt met de modder van eigenbelang,  
en ook voor zoveel zogenaamde goede daden  
- die Mij meer onteren dan zij mij eren.  
 
Ik verlang zozeer naar deze tijd." 


