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‘Laten Wij de mens maken  

naar Ons beeld en gelijkenis’ 
 

 
 
God sprak: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons 
gelijkend. Hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels 
van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over 
al het gedierte dat over de grond kruipt.’  
En God schiep de mens als Zijn beeld, als het beeld van God schiep 
Hij hem, man en vrouw schiep Hij hen. God zegende hen… 
en Hij zag dat het heel goed was. 
                                                                                                                 (uit Genesis 1) 
 
 
Nog steeds in mijn gebruikelijke toestand bevond ik mij buiten mezelf en 
ik vond mijn lieve Jezus, mijn Leven en mijn Alles. Ontelbare zonnen van 
Licht gingen van Hem uit die Hem omringden. Ik haastte me naar de kern 
van dit Licht, wierp me in Zijn armen en hield Hem zeer stevig vast. Ik zei: 
‘Eindelijk heb ik U gevonden, nu laat ik U nooit meer los. U laat me te 
veel wachten. Zonder U ben ik zonder leven en zonder leven kan ik niet 
zijn. Dus nu verlaat ik U niet meer.’ Ik hield Hem nog steviger vast uit 
angst dat Hij zou vluchten.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van  

de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

En Jezus zei, alsof Hij vreugde schiep in mijn stevige greep:               
“Mijn dochter, wees niet bang. Ik zal je niet meer verlaten. Zoals jij niet 
zonder Mij kunt, zo kan Ik ook niet zonder jou. En om je te verzekeren dat 
Ik je niet zal verlaten wil Ik je met Mijn eigen Licht verbinden.” 
 
Ik bleef zo ondergedompeld en verweven met Jezus’ Licht dat het leek of 
ik er niet langer meer uit weg kon komen. Hoe gelukkig voelde ik me en 
hoeveel begreep ik in dat Licht. De woorden ontbreken mij echter om me 
uit te drukken. 
Ik herinner me alleen dat Hij me zei:  
“Dochter, van Mijn Willen, dit Licht dat je ziet is niets anders dan Mijn Wil. 
Hij wil jouw wil consumeren om van jou Ons beeld te maken. Dit wil 
zeggen het beeld van de Drie Goddelijke Personen, zodanig dat Wij in 
jou, na je geheel in Ons te hebben omgevormd, Ons Willen zullen achter-
laten als goddelijke hoofdrolspeler die hetzelfde doet van wat Wij doen. 
Onze beelden zullen dus van Ons uitgaan en Ons Willen, werkend in jou, 
zal er net zoveel in jou produceren. O, hoe zal het doel van de Schepping 
worden vervuld! De echo van Ons Willen zal de echo zijn van de Wil die 
jij bezit. De uitwisselingen zullen wederzijds zijn, de liefde wederkerig.  
Wij zullen in volle harmonie zijn en het schepsel zal in zijn Schepper 
verdwijnen.  
Aan Onze vreugde en Ons geluk, waarvoor We de Schepping hebben 
voortgebracht, zal niets nog ontbreken. Het ‘laten Wij de mens maken 
naar Ons beeld en gelijkenis’ zal zijn effect hebben. Enkel Ons Willen, 
als hoofdrolspeler in het schepsel, zal alles tot voltooiing brengen.         
De Schepping zal Ons het goddelijke doel leveren en Wij zullen het in 
Onze schoot ontvangen als Ons werk, net zoals Wij het voortbrachten. 
 
De dag nadien bracht Hij me buiten mezelf en liet me al het geschapene 
zien. Jezus was immers niet alleen Schepper en Beheerder, maar van 
Hem ging ook het leven van het behoud van alles uit. De stroom van de 
scheppende Kracht was in voortdurende relatie ermee. Indien deze 
kracht ontbrak, zou alles in het niets verdwijnen.  
Toen zei mijn lieve Jezus:  
“Aan de dochter van Mijn Willen wil Ik over alles het oppergezag geven. 
Mijn beheer en dat van haar moeten één zijn. Als Ik Koning ben moet zij 
koningin zijn. En wanneer Ik je over alles kennis heb gegeven, is dit 
omdat Ik wil dat je niet enkel Mijn beheer kent maar dat je samen met Mij 
heerst en deelhebt aan het behoud van al het geschapene. Net zoals Mijn 
Willen zich vanuit Mij over alles uitstrekt, zo wil Ik dat het zich uitstrekt 
vanuit jou.”                                                                       (Deel 14 - 17.4.1922) 
 
 

FIAT – FIAT – FIAT - FIAT – FIAT – FIAT - FIAT 
Op 5 november is het precies 3 jaar geleden dat onze zeer dierbare Divine Will priest, onze 
grote leraar Fr. Robert YOUNG plots deze wereld verliet om te gaan leven waar Gods Willen 
perfect regeert. We blijven uiterst dankbaar voor al wat hij ons leerde en leert! Mag hij ons 
verder helpen en ondersteunen bij het leren te leven in de Verheven Wil van God. 
 


