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H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil  
 

Dag 30 

 
 
 
ONDERRICHTING VAN DE HEMELSE KONINGIN 
 
Gezegend kind, je woorden weerklinken als een echo in mijn Hart 
Zij  treffen Mij en ik kan  mezelf aan jou geven,, met mijn zeeën van genaden. 
Zij  vloeien vol kracht naar jou  mijn kind, om je het Leven van de  
Goddelijke Wil te schenken. 
 
Als je Mij trouw bent , zal Ik je nooit meer verlaten … 
Ik zal je voortdurend het voedsel te schenken van de Goddelijke Wil 
bij elke akt, bij  elk woord en bij elke hartslag. 
 
Luister kind, ons Leven, Jezus is naar de Hemel  opgestegen 
Hij  vraagt aan de hemelse Vader de hulp voor  al zijn kinderen, 
die op aarde zijn achtergebleven. 
 
Samen met de Eeuwige Vader kijkt  Hij naar iedereen.  
Niemand ontsnapt aan zijn blik. 
Zijn Liefde is zo groot, dat Hij zijn Moeder op aarde liet blijven 
om steun, troost, hulp, gezelschap en Lerares te zijn voor hun kinderen… 
 
Je moet weten dat Ik  bij de Apostelen was in het cenakel verbleef. 
Samen wachtten we  op de Heilige Geest. 
Allen waren dicht rond mij geschaard en wij baden samen. 
Zij ondernamen niets zonder mijn raad te vragen.. 
 
Zij luisterden geboeid naar de details en anekdotes die ik hen over Jezus vertelde 
Bv  de details over zijn geboorte, zijn tranen als Kind, zijn lieftallige trekken, 
ons verblijf  in Egypte en vele wonderlijke gebeurtenissen  van ons  verborgen leven in 
Nazareth. 
 
Zij waren zeer blij dit alles te vernemen. 
Jezus had  mij zovele lessen gegeven om hen te kunnen onderrichten, 
Mijn Zoon sprak zelden of nooit over Zichzelf met de Apostelen, 
Hij liet het aan mij  om het te vertellen hoezeer Hij hen beminde 
 
… In het midden  van de Apostelen was ik een volle zon. 
Ik was hun anker er roer, hun boot zelf… 
. 
Daarom kan Ik zeggen, dat de Kerk op mijn schoot geboren werd. 
Mijn armen omvatten haar als de flanken van een schip . 
Ik loodste haar daar binnen, als in een veilige haven. 
Dit doe ik nu nog altijd. 
 
Toen kwam het moment dat de Heilige Geest neerdaalde ,zoals beloofd … 
 
Wat een transformatie, mijn kind! 
Bij het ontvangen van de H. Geest , ontvingen de Apostelen  
Een nieuwe Kennis, onoverwinnelijke Kracht en een brandende Liefde. 
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Een totaal nieuw Leven vloeide in hen en maakte hen moedig en standvastig, 
Zo kon elk zijn eigen weg gaan, om de Verlossing te verkondigen en hun leven te offeren 
voor hun Meester. 
 
Ik bleef bij de geliefde Johannes en was nadien verplicht Jeruzalem te verlaten 
toen de storm van vervolgingen losbarste. 
 
Liefste kind, 
je dient te weten, dat Ik ook vandaag het Magisterium van de Kerk verder zet. 
Ik kan zelfs zeggen, dat Ik Mij zonder ophouden inzet, uit Liefde voor mijn kinderen 
En Ik voed hen met mijn moederlijke melk. 
 
In deze dagen wil Ik een nog een specialere Liefde tonen, door bekend te maken hoe mijn 
ganse leven geleefd en gevormd was binnen de Goddelijke Wil. 
Daarom nodig Ik je uit op mijn schoot  te komen en in mijn armen waarmee Ik een bootje 
vorm voor jou om je veilig te bewaren  in de oceaan van de Goddelijke Wil. 
Een grotere genade kan ik je niet schenken. 
 
Aub  maak je  Moeder tevreden! 
Kom en begin te leven binnen dit heilig Koninkrijk! 
 
Als je voelt, dat je eigen wil opnieuw wil leven, kom dan vlug naar mij  en verberg je in 
het veilige bootje van mijn armen. 
 
Zeg Mij dan: 
“Mijn Moeder, mijn wil is daar om mij te verraden. 
Ik geef hem  aan U toe, zodat U hem kan vervangen door de Goddelijke Wil.” 
 
Ik zal zeer gelukkig zijn als ik kan zeggen: 
“Mijn kind is volledig van mij, want het leeft in de Goddelijke Wil.”  
 
Ik zal de Heilige Geest over je wil laten neerdalen, om het menselijke in jou te 
verwijderen. Hij zal met zijn verfrissende Adem over jou blazen  
en je in de Goddelijke Wil laten leven.. 
 
 
 
 
 
 


