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De betekenis van de Zegen en van het Kruisteken. 

 
(...) Ik vervolgde mijn rondes in zijn aanbiddelijke Wil. 
Ik volgde al zijn Daden die Hij op aarde verrichte. 
Ik stopte toen Jezus zegende. Hij zegende  
- de kinderen, zijn hemelse Moeder, de menigte, en alles. 
Ik vroeg Jezus om ook zijn dochtertje te zegenen die het zo nodig had.  
 
Hij liet zich zien in mijn binnenste, hief Zijn hand op om mij te zegenen en Hij zei mij: 
“Mijn dochter, Ik zegen je met heel mijn Hart, in je ziel en in je lichaam. 
Moge mijn Zegen de bevestiging zijn van onze Gelijkenis in jou.”  
 
Mijn Zegen bevestigt in jou wat de Godheid verricht heeft in de schepping van de mens, 
namelijk onze Gelijkenis.  
Je moet weten dat Ik tijdens mijn sterfelijk leven, in alles wat Ik deed, altijd zegende. 
 
Ik riep de eerste Daad van de Schepping over de schepselen terug. En om dit te 
bevestigen, aanriep Ik tijdens de zegening  ‘de Vader, het Woord en de Heilige Geest’. 
  
De Sacramenten worden bezield door deze Zegeningen en Aanroepingen.  
Mijn Zegen vraagt telkens opnieuw de Gelijkenis met de Schepper in de zielen.  
 
Hierdoor roept mijn Zegen ook het Leven van de Goddelijke Wil op  
- om terug te keren, zoals bij het begin van de Schepping  
- om te heersen in de zielen. 
 
Want enkel mijn Wil heeft de kracht  
- om in hen, de volledige gelijkenis te schilderen met Hem, die hen geschapen heeft  
- om Zich bekend te maken en te bewaren met zijn levende goddelijke Kleuren. 
 
Je ziet dus wat de Zegen betekent: Het is de bevestiging van ons Scheppingswerk. 
Want het Werk dat Wij eenmaal gedaan hebben is zo vol van Wijsheid, Sublimiteit en 
Schoonheid dat Wij het graag altijd opnieuw herhalen.  
 
Onze Zegen : 
- is niets anders dan het vurig Verlangen van ons Hart om ons Evenbeeld hersteld te zien 
in de mensen,   
- is ook de herhaling van onze Bevestiging van datgene wat Wij willen doen.  
 
Het Kruisteken dat de Kerk de gelovigen aanleert, is niets anders dan 
- het vragen om onze Gelijkenis in de mensen te herstellen. 
Dus, in echo met onze Zegen, herhalen zij:  
"In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest."  
 
Daarom, zonder het te weten, zijn de Kerk en al de gelovigen in harmonie met de 
eeuwige Schepper. Ze willen allen hetzelfde. 
God wil, door te zegenen en de Woorden uit te spreken "Vader, Zoon en Heilige 
Geest”,  
- zijn evenbeeld herstellen.   
De mens vraagt erom telkens hij een Kruisteken maakt,   
- door dezelfde Woorden uit te spreken. 


