
“Mijn Goddelijke Wil zuivert en vernietigt alle kwalen. “                                                              SG –De Goddelijke Wil 
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In de Goddelijke Wil is geen kwaad en geen onvolmaaktheid aanwezig.  
Je kan er slechts binnen gaan als je ontdaan bent van alles. Wanneer een 
ziel binnengaat in de Goddelijke Wil, bekleedt Hij haar eerst met Licht. 

 
“Mijn dochter,  
in de Goddelijke Wil is geen kwaad, noch onvolmaaktheid. 

Mijn Goddelijke Wil zuivert en vernietigt alle kwalen. 
 
Zijn Licht zuivert. 
Zijn vuur vernietigt ook de wortels van het kwaad.  
Zijn Heiligheid heiligt en maakt mooi zodat  
-Hij de ziel alles geeft om haar gelukkig te maken 
-en de Goddelijke Wil geniet van de ziel die in Haar leeft. 
 
Mijn Goddelijke Wil laat ook niet toe dat in haar schepselen leven die 
onvolmaaktheden en bitterheden meebrengen. 

Deze dingen zijn tegen zijn Natuur.  
Hij kan hen nooit toelaten in Hem te leven. 
 
Jij spreekt van indrukken van kwaad, van lelijkheid, van onvolmaaktheden. 
Mijn Wil bedient zich hiervan zoals van een krukje of van de grond onder Zijn 
voeten die Hij zelfs niet bekijkt. 
 
Hij denkt er enkel aan om 
- te genieten van zijn kleine dochter,  
- zijn Akten, Vreugden en rijkdommen in haar te leggen om haar gelukkig te 
maken en om blij te kunnen zijn met het geluk van het schepsel. 

Mijn Wil geeft wat Hij heeft. 
Ook de allerkleinste dingen, wanneer zij niets met Hem te maken hebben,  
aanvaardt Hij niet in Hem. 
Daarom mag degene die wil leven in de Goddelijke Wil niets meer bezitten. 

 
Mijn Goddelijke Wil wil eerst  
-de ziel bekleden met Licht, 
-haar mooi maken met zijn goddelijke kledij, 
-een kus van eeuwige vrede, geluk en stevigheid op haar voorhoofd drukken. 

 
Het menselijke kan er niet leven en er geen plaats vinden. 

De ziel zelf voelt een afkeer van alles wat niets met mijn Wil te maken heeft. 
Zij offert liever haar leven dan deel te nemen aan iets dat niets te maken heeft 
met de Heiigheid van mijn Wil.” 


