
 

“Bidden voor de triomf van mijn Wil”                                                                       SG – De Goddelijke Wil 

2e Glorievolle  Geheim  - De Hemelvaart van Jezus 
 

Veertig dagen na zijn Verrijzenis, stijgt Jezus op naar de hemel, 
in aanwezigheid van zijn Moeder, zijn Apostelen en zijn Leerlingen 

 

 
Degene die leeft in de Goddelijke Wil kan samen met Jezus zeggen:  
"Ik ga en ik blijf. "  
                                                                                                  BvdH 35 - 24 januari, 1938   

 
 
Jezus zei tot Luisa: 
 
Dochter van mijn Wil,  
toen uw Jezus  uit de Hemel op aarde neerdaalde, zei Hij: "Ik ga en Ik blijf". 
 
Toen Hij opsteeg naar de Hemel, zei Hij: "Ik blijf en Ik ga heen". 
 
Bij het neerdalen als Sacrament in de mensen, herhaalt mijn Woord: 
"Ik ga heen en blijf in het Tabernakel".  
 
Op dezelfde manier, kan de mens die in mijn Wil leeft,  
mijn Woord herhalen in al zijn handelingen.  
Zodra hij met een daad begint, wordt zijn Jezus in die daad gevormd.  
Mijn Leven kan zich vermenigvuldigen in het oneindige, zo vaak als Ik het wil. 
 
Daarom, in alle waarheid, kan hij zeggen:  "Ik ga heen  en ik blijf".  
 
"Ik ga naar de Hemel  
- om Hem te verheerlijken,  
- om mijn vaderland te bereiken en  
- om aan iedereen mijn lieve Jezus bekend te maken die ik in mijn daad ingesloten heb  
zodat allen van Zijn aanwezigheid kunnen genieten en Hem liefhebben.  
 
Ik blijf op aarde, als Leven,  
- als steun en verdediging van al mijn broers en zussen.  
 
Hoeveel Pracht is er in een daad uitgevoerd in mijn Wil !" 
Ik wil dat je weet dat Ik ook al mijn Werken en mijn Lijden insluit 
om Mij te vragen dat mijn Wil gekend wordt en dat Hij heerst.  
 
Hij die mijn Wil kent en Hem liefheeft,  kan enkel zonder ophouden vragen  
dat allen Hem mogen kennen en  bezitten.  
 
Als je denkt dat het minste dat je kan doen is :  bidden voor de triomf van mijn Wil, 
denk er dan aan dat Ik in jou ben en samen met jou bid. 


