
“Ik zal de heilige Geest laten neerdalen in jouw ziel”                                 SG – De Goddelijke Wil 

Pinksteren – De Nederdaling van de Heilige Geest 
 

                                                         De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil –Dag 30 

 
 
 
(…) Mijn dochter, ik was tussen de apostelen meer als de zon die hen verlichtte. Voor hen was 
ik het anker, het stuur, de ark, waar zij toevlucht en veiligheid vonden in elk gevaar. 
 
Ik kan zeggen:  

  dat de jonge kerk op mijn moederlijke knieën geboren is, 
  dat mijn armen de ark vormen, waarin ik hen naar een veilige haven bracht en nog altijd breng.  
 

Intussen kwam de dag dat de H. Geest, zoals door mijn Zoon beloofd, neerdaalde in het 
cenakel. Wat een verandering gebeurde op deze Pinksterdag, mijn dochter! 
 
Nauwelijks daalde de H. Geest op hen neer of zij verkregen nieuwe kennis, onoverwinnelijke 
sterkte, brandende liefde.  
Een nieuw leven begon in hen en maakte hen onbevreesd en moedig.  
Zij trokken rond in de ganse wereld om de Verlossing bekend te maken en hun leven te geven 
voor hun Meester. Ik bleef bij de geliefde Johannes.  
En toen de storm van de vervolging begon was ik gedwongen Jerusalem te verlaten. 
 

Mijn liefste dochter, ik ben nog altijd de Lerares in de Kerk.  
Alles is haar door mij geschonken.  
Ik kan zeggen dat ik mij volledig inzet voor mijn kinderen en dat ik hen voed met mijn 
moedermelk.  
 
In deze tijden wil ik hen een gans speciale blijk van liefde geven en hen tonen  
hoe mijn ganse leven gestalte kreeg in het Rijk van de Goddelijke Wil.  
 
Daarom nodig ik je uit om op de knieën en in de armen van uw mama te komen, 
die je zoals in een ark in veiligheid zal laten leven in de zee van de Goddelijke Wil. 
Een grotere genade kan ik je niet schenken!  
 

Ik vraag je vriendelijk om je moeder tevreden te stellen. Kom en leef in dit zo heilig Rijk! 
En wanneer je merkt dat jouw wil iets wil,  
kom dan en vlucht in de veilige ark van mijn armen en zeg me:  
“Mama, mijn wil gaat mij verraden: ik geef hem aan u.  
Zo kan u in zijn plaats de Goddelijke Wil plaatsen.” 
 

Hoe gelukkig zal ik zijn als ik kan zeggen: 
“Mijn dochter is volledig van mij, omdat zij in de Goddelijke Wil leeft.”  
 
Ik zal de heilige Geest laten neerdalen in jouw ziel, zodat Hij 
- al het menselijke in jou zal verteren, 
- met zijn verfrissende adem over jou zal heersen en je in de Goddelijke Wil bevestigen. 
 

 

 

 

 

 


