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"Moge mijn Wil bekend worden en Moge Hij regeren" 
"Dit is Mijn Gebed, het verlangen van mijn Hart. " 

 
(...) Ik zei tegen mezelf:  
"Maar wat voor goeds is dit, welke glorie geef ik aan mijn God door altijd te vragen dat 
Zijn Wil gekend wordt en zijn koninklijke plaats in de schepselen inneemt?" (..) 
 
Jezus antwoordde:  
"Mijn dochter,  
je moet weten dat als een mens voortdurend bidt om een goed te verkrijgen, hij  het 
vermogen verwerft om dat goed te bezitten. 
Hij zal dit dan ook aan anderen kunnen laten bezitten. 
 
Bidden is als geld betalen om het goed te verkrijgen dat je wenst.  
Het gebed vormt het respect, de waardering, de liefde die nodig is om het te bezitten.  
Het gebed vormt de leegte in de ziel waar het gewenste goed zal komen.  
Anders, als Ik het goed zou willen geven, zou er geen plaats zijn om het te plaatsen.  
 
Jullie kunnen Mij dus geen grotere Glorie geven dan door Mij te vragen  
“dat mijn Wil bekend wordt en dat Hij heerst.” 
Dit is Mijn Gebed, het vurig Verlangen van mijn Hart. 
 
Je moet weten dat mijn Liefde zo groot is dat Ik mijn Wil kenbaar wil maken.  
Niet in staat om deze Liefde in te houden, stroomt zij over op jou . 
 
En ik laat je zeggen: "Laat uw Fiat komen, laat uw Wil bekend worden. " 
 
Zozeer zelfs dat Ik het ben die in jou bidt, en niet jij.  
 
Mijn overmatige Liefde  wil zich verenigen met de mens  
- om niet alleen te bidden voor dit Goed,  
- en om meer waarde te geven aan dit Gebed. 
 
Ik plaats in uw macht  
- mijn Werken, de hele Schepping, mijn Leven, mijn Tranen, mijn Lijden,  
Zo bestaat dit Gebed niet enkel uit woorden.   
Het is een Gebed bevestigd door mijn Werken, mijn Leven, mijn Tranen en mijn Lijden.  
 
Oh, hoe aangenaam  is het om in jouw refrein mijn Gebed te horen echoën:  
"Moge uw Fiat komen, moge uw Wil bekend zijn. "  
Als je dat niet deed,  zou jij mijn Gebed in jou verstikken. 
En Ik zou alleen blijven om te bidden met bitterheid.  
 
Maar je moet ook weten dat Ik al mijn Werken en mijn Lijden wil insluiten,  
om Mij te vragen dat mijn Wil gekend wordt en dat Hij heerst.  
 
Hij die mijn Wil kent en liefheeft,  
kan niet ophouden met  vragen dat allen Hem  kennen en bezitten.  
Wanneer jij steeds wil bidden voor de triomf van mijn Wil, denk er dan aan dat Ik het ben, 
die in jou bidt en samen met jou wil bidden.  


