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"Ik wil dat je alles achter je laat. Jouw zending is zeer groot. 
Meer dan woorden, verwacht Ik van jou daden." 

 
 
(...) Ik reis de hele wereld rond en zelfs over de generaties heen.  
Als Ik de kleinste en de meest ellendige vind, neem Ik haar(hem) en  
Ik plaats haar(hem) in de eeuwige sfeer van mijn Wil. 
 
Ik zeg tot haar (hem):  
"Werk met Mij in mijn Wil. Wat van Mij is, is van jou. 
Als je iets van jezelf hebt, laat het dan achter.”  
 
In de Heiligheid en in de onmetelijke Rijkdom van mijn Wil, 
zijn deze dingen niets anders dan vuile vodden.  
Wie zijn eigen verdiensten wil behouden,  
- wil behouden wat bij bedienden en slaven past, maar niet bij kinderen. 
 
Wat van de Vader is, is van zijn kinderen.  
Welke verdiensten kan je verwerven vergeleken met één enkele daad in mijn Wil?  
Alle verdiensten hebben hun kleine waarde, gewicht, en maat.  
Maar wie kan één enkele daad in mijn Wil naar waarde schatten? Niemand! Niemand! 
 
Luister, mijn dochter, Ik wil dat je alles achter laat. Jouw zending is zeer groot.  
Meer dan woorden, verwacht Ik van jou daden.  
 
Ik wil dat alles in jou een voortdurende Daad is in mijn Wil.  
 
Ik wil dat je gedachten zich bevinden in mijn Wil, 
- die boven alle menselijke intelligenties zweeft  
om zijn Mantel uit te breiden over alle geschapen geesten.  
 
Ik wil dat zij opstijgen naar de troon van de Eeuwige, 
en dat zij alle menselijke gedachten aan God kunnen offeren, 
- getekend met de Eer en de Glorie van mijn Wil.  
 
Spreid de mantel van mijn Wil uit  
- over alle menselijke ogen, over al hun woorden. 
Plaats je eigen ogen en je eigen woorden boven die van hen  
- en verzegel hen in mijn Wil. 
  
Zo zullen zij opstijgen tot bij de Allerhoogste Majesteit en Hem de Hulde brengen,  
alsof allen hun ogen en woorden in mijn Wil hadden gebruikt. 
 
Jouw weg is zeer lang. Je moet de hele Eeuwigheid doorkruisen.  
 
Als je eens wist hoeveel je verliest als je stopt.  
Je berooft Mij dan niet van een menselijke eer, maar van een goddelijke Eer.  
 
Dit zijn de verdiensten die jij moet vrezen te verliezen, niet uw vodden en uw ellende.  
Daarom, zorg ervoor om steeds snel te lopen in mijn Wil.”  
 
 
 


