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2 FEBRUARI  -  MARIA LICHTMIS 

Naar het gebruik van de oude kerk van Jeruzalem herdenken wij 
op deze dag hoe het kind Jezus, overeenkomstig het voorschrift 
van de joodse wet, veertig dagen na zijn geboorte aan God werd 
opgedragen in de tempel. Evenals op de feesten van Openbaring 
des Heren en van Christus’ doop in de Jordaan vieren wij op dit 
feest een aspect van de veelvormige openbaring des Heren: bij 
zijn opdracht wordt het kind van Maria door Simeon in de tempel 
erkend als het Heil dat God heeft bereid voor de volken en als 
een Licht dat voor de heidenen straalt.                                                       
                                                         (Uit het Getijdenboek van de Kerk) 
 
 
MARIA TOT LUISA  
Mijn lief kind, Veertig dagen waren verlopen sinds de geboorte 
van de kleine Koning Jezus en het Goddelijk Fiat riep Ons om de 
wettelijke verplichting te vervullen van de Opdracht van Mijn 
Zoon. Wij gingen dus naar de tempel en Ik kwam zo voor de 
eerste keer buiten met Mijn liefste Kindje. Droefheid en smart 
overvielen Mij. Ik ging Hem aanbieden als Slachtoffer voor de 
redding van allen! We traden de tempel binnen en eerst 
aanbaden We de Goddelijke Majesteit. Vervolgens riepen We de 
priester en legden Jezus in zijn armen om het hemels Kindje aan 
te bieden aan de Eeuwige Vader, als offer voor de redding van 
allen. De priester was Simeon. Toen Ik Jezus in zijn armen gaf 
erkende hij Hem als het Goddelijk Woord en hij jubelde van 
immense vreugde. Na het offer trad hij op als profeet en 
voorspelde al Mijn smarten... O, hoe hevig liet het opperste Fiat 
de fatale tragedie niet weergalmen in Mijn moederhart, van al het 
lijden van Mijn Zoontje. Maar wat Mijn Hart het meest doorboorde 
waren de woorden die de heilige profeet uitsprak: "Dit Kindje zal 
de redding en ondergang betekenen voor velen en Hij zal het 
doelwit zijn van vele tegenstellingen." 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indien Ik niet was ondersteund door de Goddelijke Wil, zou Ik op 
dat moment gestorven zijn van pure smart. Maar in plaats 
daarvan gaf Hij Mij leven. Hij maakte er gebruik van om zo in Mij, 
binnenin het Rijk van Zijn eigen Wil, dat van het Lijden te vormen. 
Dus naast het recht Moeder te zijn van iedereen, verkreeg Ik het 
recht Moeder en Koningin te zijn van smarten. Inderdaad, door 
Mijn lijden verwierf Ik de munt om de schuld te betalen van Mijn 
kinderen, zelfs van de ondankbare. 
                                    (uit ‘De Maagd Maria in het Rijk van de Goddelijke Wil’) 
 
 
Juist zoals God het tijdperk en het moment bepaalde voor de 
Verlossing, zo ook voor het Rijk van Zijn Wil.    

…Hierna zei ik mijn geliefde Jezus: ‘Mijn Liefde, indien U er 
zozeer van houdt dat Uw Allerheiligste Wil bekend wordt en ten 
volle heerst in het midden van de schepselen, waarom vormde U 
- verenigd met Uw Hemelse Moeder - dan niet samen met de 
Verlossing, ook de vervulling van Uw Allerheiligste Wil toen U op 
aarde kwam? Kon Zij, net zoals Ze de langverwachte Verlosser 
verkreeg, ook niet het langverwachte Fiat bekomen? Uw zichtbare 
aanwezigheid zou het Koninkrijk van de Verheven Wil op aarde 
op een bewonderenswaardige manier hebben geholpen en 
vergemakkelijkt. Maar dit nu doen doorheen dit arm, gebrekkig en 
onbekwaam schepsel… het lijkt me alsof Uw Rijk niet alle glorie 
en totale triomf zal hebben.’  

En mijn lieve Jezus, bewegend in mijn innerlijk, zei me: “Mijn 
dochter, alles was zo vastgesteld – het tijdperk en het moment, 
zowel voor de Verlossing als voor het bekend maken van Mijn Wil 
op aarde zodat Hij mag heersen. Het was vastgelegd dat Mijn 
Verlossing als hulpmiddel zou dienen. De Verlossing moest van 
de mens niet de oorsprong zijn, maar ontstond als middel nadat 
de mens van zijn oorsprong wegging. Anderzijds was Mijn Wil de 
oorsprong van de mens en het einde waarin hij zichzelf moet 
insluiten. Alles heeft zijn oorsprong in Mijn Wil en moet in Hem 
terugkeren. En indien niet allen het in de tijd zullen doen, in de 
eeuwigheid zal er niemand kunnen aan ontsnappen. Daarom 
heeft Mijn Wil, ook om die reden, altijd voorrang. 

Om de Verlossing nu tot stand te brengen had Ik een Maagdelijke 
Moeder nodig, ontvangen zonder de schaduw van de erfzonde. 
Het was Mij, het Eeuwige Woord - om Mijn Allerheiligste 
Mensheid te vormen - immers waardig het menselijke vlees aan 
te nemen zonder een besmet bloed. 
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Om nu Mijn Wil bekend te maken, zodat Hij zou kunnen heersen, 
heb Ik geen tweede moeder nodig volgens de natuurlijke orde, 
maar veeleer een tweede moeder volgens de orde van de 
genade. In feite, om Mijn Wil te doen heersen heb Ik geen nood 
aan een andere Mensheid, maar aan het geven van een zodanige 
kennis dat – getekend door Zijn wonderen, Zijn schoonheid en 
Zijn heiligheid, en door het onmetelijke goed dat tot hen komt - de 
schepselen zich vol liefde aan Zijn heerschappij zouden 
onderwerpen.  

Daarom, bij het kiezen van jou voor de zending van Mijn Wil, heb 
Ik jou van gewone afkomst genomen, volgens de natuurlijke orde. 
Voor de waardigheid van Mijn Wil echter moest Ik jou zo hoog 
verheffen volgens de orde van de genade, dat niet één 
aangetaste schaduw in jouw ziel zou overblijven, waardoor Mijn 
Wil weerzin zou voelen om in jou te heersen. Net zoals het 
zuivere bloed van de Onbevlekte Maagd nodig was om Mijn 
Mensheid te vormen om de mens te kunnen verlossen, zo was de 
zuiverheid, de onbevangenheid, de heiligheid en de schoonheid 
van jouw ziel nodig om in jou het Leven van Mijn Wil te vormen.                                                              

En net zoals bij het vormen van Mijn Mensheid in de schoot van 
Mijn Mama, deze Mensheid Zich aan allen gaf – dit betekent, aan 
hen die Haar wilden – als middel van redding, licht en heiligheid, 
zo zal het Leven in Mijn Wil dat in jou werd gevormd, Zich aan 
allen geven, om Zich bekend te maken en Zijn heerschappij te 
verkrijgen.                                                                                  
Indien Ik jou van de erfzonde had willen vrijwaren, zoals Ik met 
Mijn Hemelse Moeder deed, opdat Mijn Wil in jou tot leven zou 
komen, zou niemand eraan hebben gedacht Mijn Wil in zich te 
laten heersen. Zij zouden gezegd hebben: ‘Men moet een tweede 
Moeder van Jezus zijn en Haar voorrechten bezitten opdat het 
Leven van de Verheven Wil in ons zou kunnen heersen’. Door 
echter te weten dat jij van dezelfde afkomst bent en ontvangen 
net als zij, zullen ze - indien zij het willen - geholpen door hun 
eigen goede wil, ook in staat zijn om de Verheven Wil te kennen. 
Zij zullen beseffen wat te doen om Hem in hen te laten heersen, 
het goede te kennen dat tot hen komt en het aardse en hemelse 
geluk op een aparte manier voorbereid voor hen die Mijn Wil 
zullen laten heersen.              (uit het ‘Boek van de Hemel’ deel 19, 26.6.1926)  

(dit is een gedeelte van de tekst die aangeboden en toegelicht werd tijdens onze 
kerstnamiddagen.) 

 


