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STRAKS IS HET WEER KERSTMIS…               

VOOR WIE LEEFT IN DE GODDELIJKE WIL   
IS HET EIGENLIJK ALTIJD KERSTMIS… 

Mijn dochter, voor wie Mijn Wil doet en erin leeft is het altijd 
Kerstmis. Wanneer de ziel Mijn Wil binnenkomt word Ik ontvangen 
in haar akt. Wanneer zij haar akt uitvoert, volbreng Ik Mijn Leven. 
Wanneer zij haar akt voleindigt, verrijs Ik weer. En de ziel blijft in 
Mij ontvangen zijn, volbrengt haar leven in dat van Mij en rijst 
opnieuw op in Mijn Akten. (...) 
 
Voor wie Mijn Wil doet en erin leeft is het dus altijd Kerstmis -      
Ik word weer geboren in al haar akten.  
 
Voor wie Mijn Wil doet en erin leeft moet Mijn geboorte, Mijn 
leven, Mijn dood en Mijn verrijzenis een onophoudelijke akt zijn 
die nooit wordt onderbroken. Wat zou anders het verschil zijn, de 
onmeetbare afstand, met de andere heiligheden? (dl 16, 26.12.1926) 
 

* * * * * * * 

Mijn dochter, er is een voorafgaande akt en een feitelijke akt.   
Met de voorafgaande of anticiperende akt hecht de ziel haar wil 
vast aan de Mijne, wanneer ze bij het opstaan besluit en bevestigt 
dat ze alleen in Mijn Wil verlangt te leven en te werken. Met deze 
akt bereidt ze al haar akten voor en laat die vloeien in Mijn Wil. 
Mijn Zon komt op met wat ze voorafgaand wil. Mijn Leven wordt 
vermenigvuldigd in al haar akten als in een enkele akt. 
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Maar de voorafgaande akt kan overschaduwd worden door een al 
te menselijke manier van doen: door koppigheid, door eigendunk, 
door nalatigheid, door onachtzaamheid en andere dingen. Dit zijn 
als wolken voor de zon die haar licht minder levendig maken… 
 
De feitelijke akt daarentegen (de akt van het moment zelf) is niet 
onderhevig aan wolken. Integendeel, die heeft het vermogen om 
eventuele wolken te verdrijven. Zij doet nieuwe zonnen opgaan 
waarin Mijn Leven wordt vermenigvuldigd met steeds intenser 
licht en warmte, de één nog mooier dan de andere.  
 
Beide akten zijn echter nodig. De voorafgaande akt helpt, schept 
het plan en maakt ruimte voor de feitelijke akt. De feitelijke akt 
bewaart en werkt het plan uit van de voorafgaande akt. (dl 14, 
27.5.1922) 
 
 

 

NOG GEZEGENDE ADVENTSDAGEN                          
MET HEEL VEEL AKTEN                                   

WAARIN JEZUS KAN GEBOREN WORDEN –                  
NU, OP KERSTMIS MAAR OOK ALLE DAGEN ERNA… 

 

* * * * * * * 

ZALIG KERSTFEEST  
IN GODS HEILIG WILLEN  

DIE BEGIN EN EINDE IS VAN ALLES! 
 
 
 

Er zijn nu al twee kerstnamiddagen voorbij.       
Wie nog graag deelneemt aan een van de 
volgende is welkom op woensdag 28 december 
2016 of zaterdag 7 januari 2017. We komen 
samen van 14 u tot 17.30 u. Geef wel een seintje! 

 

 


