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De kersttijd werd vorige zondag afgesloten. 

Met Jezus en Maria komen we aan in Kana... 

 

Jezus zei tot hen: "Vult deze kruiken met water". Zij vulden 
ze tot aan de rand. "Schept er nu uit en breng het naar de 
tafelmeester." (Jo 2,7-8). 

 

Dit mysterie bevat het eerste van de vele tekenen (Jo 2,1-12). 
Christus verandert water in wijn en opent de harten van Zijn 
leerlingen, dankzij de tussenkomst van Maria.                         

"Doe maar wat Hij u zeggen zal", zegt Zij ook tot ons. Zij is 
de eerste onder alle gelovigen. Ook nu is Maria, die het Hart 
van God in Zich draagt, tussenbeide gekomen opdat ons in 
deze tijd 'de beste wijn bewaard tot het einde' zou 
worden geschonken, de gave van de Goddelijke Wil.    
Deze Wil omvormt de menselijke wil in een Zon, waarin God 
kan bewegen als in Zijn eigen centrum. 

 

(Uit FIAT II - VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL 
Overwegingen bij de Rozenkrans blz 369) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de Rondzang voor alles uit het Openbaar Leven van Jezus 

Geliefde Moeder Maria, U vertelde aan Luisa dat de bruiloft te 
Kana, beschreven door Johannes, ook een belangrijk keerpunt 
was in Jezus’ Leven en dat Zijn en Uw aanwezigheid diepe 
mysteries bevatten. Zonder dat iemand toen al kon begrijpen, 
trad Jezus daar op als Koning van alle families en U trad er op als 
Koningin. Door Uw aanwezigheid hernieuwde U allebei de 
heiligheid en schoonheid van het huwelijk van onze eerste ouders 
waarvan de kinderen de aarde hadden moeten bevolken. Het 
oorspronkelijke plan van Gods Wil werd terzijde geschoven en 
daarom wou de Nieuwe Adam, samen met U als de Nieuwe Eva, 
dat huwelijk in Kana bijwonen en zo alle komende huwelijken op 
een speciale manier zegenen, opdat het Goddelijk Fiat er zou 
heersen. Dat hernieuwde huwelijk noemde U de STAM die de 
aarde weer moest bevolken, met de priesters en de religieuzen 
als de TAKKEN.  

U openbaarde dat Uw Hart brandde van Liefde, Maria, en U vroeg 
Uw Zoon om iets te ondernemen opdat het feest zou kunnen 
worden verder gezet. Wetend dat Jezus U niets zou weigeren zei 
U aan de bedienden te doen wat Hij hen zou vragen.                                                                         
En U legde Luisa uit dat Uw woorden “Doet maar wat Hij u 
zeggen zal” (Jo 2,5) de volgende sublieme lessen bevatten:    
“Mijn kinderen, willen jullie heilig leven? Doe dan de Wil van Mijn 
Zoon...                                                                              
Willen jullie dat al jullie zwakheden en zondigheden worden 
overwonnen? Doe dan wat Mijn Zoon jullie zegt.                   
Willen jullie de hoogste genaden ontvangen? Doe dan wat Hij 
verlangt.                                                                          
Willen jullie ook de gewone levensnoodzakelijke dingen 
ontvangen? Doe terug alles wat Mijn Zoon zegt, want... Zijn 
machtig Woord bevat alles wat jullie verlangen en het doet 
onophoudelijk de noodzakelijke genaden oprijzen.                   
Velen bidden en smeken, maar toch blijven zij vol begeerten...   
De hemel is als het ware voor hen gesloten.”  

Geliefde Moeder, door deze les aan Jezus’ Dochter van de 
Goddelijke Wil maakte U heel duidelijk dat wie vol aandacht is om 
Jezus’ Wil te volgen en Hem in alles uitnodigt, ontelbare 
zegeningen over zich uitgestort krijgt.                                    

Door Uw tussenkomst werd U ook de Koningin van alle mirakelen. 
Maria, dit was de diepere reden waarom Jezus wou dat U bij dit 
eerste wonder verenigd was met Hem in gebed.                    
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Jezus verklaarde verder dat Uw bemiddelingen zonder ophouden 
blijven voortduren en dat men tot U moet komen als er genaden 
nodig zijn. Wij plaatsen ons ‘ik hou van U, ik dank U, ik zegen U’ 
op elk van Uw niet te tellen intercessies en voorspraken. Schenk 
ons de genade te doen en te denken wat Uw Zoon verlangt. 

(zie FIAT III - VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL, blz 249) 

- - - - - - -  

zomaar een stukje uit het BOEK van de HEMEL: 

alles met en in Hem 

Terwijl ik me in mijn gewone toestand bevond kwam de gezegende 
Jezus heel even. Hij omarmde me en zei mij: "Mijn liefste dochter, 
het werk voor en in Christus doet het menselijke werk geheel en al 
verdwijnen. Immers, wanneer je in Christus werkt - en gezien 
Christus vuur is - verteert Hij het werk van de mens. Nadat Hij het 
menselijke werk verteerd heeft doet Zijn vuur het herleven (gaat het 
dit omvormen) in goddelijk werk. Werk daarom altijd samen met Mij - 
alsof wij samen hetzelfde doen. Als je lijdt, doe het dan alsof je 
samen met Mij lijdt. Als je bidt, als je werkt, doe alles in Mij en samen 
met Mij. Op die manier zul je in alles de menselijke werken verliezen 
om die terug te vinden als goddelijke. O, wat een immense 
rijkdommen zouden de schepselen kunnen verkrijgen maar zij 
maken er geen gebruik van." (23 september 1906)    

- - - - - - -  

Gezien Pasen dit jaar heel vroeg valt worden jullie nu al de dagen 
doorgegeven voor de Passienamiddagen tijdens de Vasten.                 
De uitnodiging zullen jullie vinden in volgende nieuwsbrief waarbij de 
kans zal worden gegeven een keuze te maken tussen deze 4 data: 

zaterdag 12 maart 2016 

donderdag 17 maart 2016 

zaterdag 19 maart 2016 

maandag 21 maart 2016 
 


