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MARIA LICHTMIS  

 
Wij riepen de priester en legden Jezus in zijn armen om het 
hemelse Kindje, als offer voor de redding van allen, aan de 

Eeuwige Vader aan te bieden. De priester was Simeon.              
Toen Ik hem Jezus in de armen gaf erkende hij Hem als het 

Goddelijke 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 in mijn moederhart de fatale 
tragedie weergalmen 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 zal het doelwit zijn van vele tegenstellingen.”                                       

Indien Ik niet was ondersteund door de Goddelijke Wil, zou Ik op 
dat moment zijn gestorven van pure smart. Maar in plaats daarvan 

gaf Hij Mij leven.           
 

(uit ‘De Maagd Maria in het Rijk van de Goddelijke Wil’) 
 

De ouders brengen ’t Christuskind 
de tempel in waar ’t heil begint. 
Onder de wet wordt Hij gesteld 

voor wie de wet nochtans niet geldt. 
 

Bied, Moeder, hier uw kindje aan, 
van God de Vader uitgegaan, 

door Hem zijn wij aan God gewijd, 
de losprijs die ons heeft bevrijd. 

 
Treed voort, o koninklijke maagd, 

groot is het offer dat gij draagt, 
tot grote blijdschap spoort Hij aan, 

Hij die ons heil is toegedaan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gedeelte uit de conferentie gegeven tijdens de kerstnamiddagen: commentaar van 
Fr. Robert Young op een passage uit deel 12 (gebruikt als advents- en kerstwens en 
terug te vinden in jullie nieuwe en derde bundel van het Boek van de Hemel blz 78). 

Mijn lieve Jezus zei: “Dochter van Mijn Willen, kom delen in de eerste keren 
dat Ik stierf en in de pijnen die Mijn kleine Mensheid van Mijn Godheid 
ontving in de akt van Mijn ontvangenis. Op het moment dat Ik werd 
ontvangen, ontving Ik samen met Mij alle zielen uit het verleden, het heden 
en de toekomst - als Mijn eigen leven. Hiermee samen ontving Ik ook de 

pijnen en de dood die Ik voor elk van hen moest doorstaan.  

Het is verrassend hoe vaak Jezus Luisa spreekt over de details van Zijn innerlijk leven. 
Dus niet enkel over hoe Hij leefde in Zijn Mensheid maar ook over wat Hij beleefde in 
Zijn Godheid - in de Kerk wordt over dit laatste eigenlijk nooit gemediteerd. Men staat 
enkel stil bij wat Hij deed in Zijn Mensheid. Maar hier bij Luisa krijgen we nu de 
gedachte te horen over Zijn ontvangen zijn in de onbevlekte schoot van Zijn Moeder 
waarbij Hij in staat is, in Haar, ons allen te ontvangen in Zijn Godheid en tegelijkertijd 
in Zijn Mensheid. De Schrift zegt: “Alle dingen zijn geschapen in Hem. Christus is het 
eeuwige Woord van de Vader in wie alles is geschapen in de Hemel en ook op aarde.” 
Jezus is Hij die alles in Zich bevat. Zijn Mensheid is ontvangen in de schoot van Zijn 
Moeder door de kracht van Zijn Godheid die heerst in Zijn Mensheid en ook wij allen 
zijn ontvangen in Hem. En door die Godheid, de Goddelijke Wil, die de ware 
substantie/essentie is van die Godheid, van de Drie Goddelijke Personen van God, 
bevat Jezus in Zijn Mensheid ook al ons lijden, elke dood die we moeten ondergaan, 
alle eerherstel dat nodig is, om ieder van ons te redden. Wij met ons klein verstand 
kunnen niet die kracht, niet dat grootse hebben om als Jezus alle zielen te omarmen. 
Wij kunnen al evenmin de kracht hebben en dat wat nodig is om die zielen te redden. 
En bovendien ook niet de kracht om de Vader te vergoeden en eerherstel te brengen 
voor alle zonden van deze zielen opdat de Vader de glorie zou ontvangen.  

Dit alles is dus zo verwonderlijk, en voor we het Boek van de Hemel lazen hadden we 
over zoiets nog nooit iets vernomen. Als Hij dus werd ontvangen zijn wij allen met Hem 
ontvangen. Zo is Maria de Moeder van alle mensen van alle tijden. Maar tegelijkertijd 
is Zij ook de Moeder van Smarten want in Christus is ook de smart, het lijden, de dood 
die nodig was om ons te verlossen. Wanneer Jezus werd ontvangen werd ook de 
smart in Hem ontvangen. Zij droeg dit alles in Haar schoot. Het is dus een wondere 
gedachte dat Jezus niet enkel de laatste vierentwintig uren van Zijn leven leed maar 
op elk moment van Zijn goddelijk en menselijk leven hier op aarde, en dit vanaf het 
ogenblik van Zijn Ontvangenis… 

Alles nam Ik op in Mijzelf: zielen, pijnen en het sterven dat elk moest 
ondergaan - om tot de Vader te kunnen zeggen: ‘Mijn Vader, kijk niet langer 
naar het schepsel maar kijk enkel naar Mij.  

Jezus zegt dit gezien Hij de Eeuwige Zoon is van de Vader en in onze naam lijdt     
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voor de zonden van alle schepselen: kijk naar de schepselen door Mij en zie hen door 
alles wat Ik aan het doen ben doorheen al de liefde die U Mij gaf om hen te verlossen 
en terug naar U te brengen.  

En zo zegt Hij: Vader, kijk enkel naar Mij. U zult allen in Mij vinden en Ik zal 
voor allen voldoening brengen. Ik wil U zoveel pijnen geven als U verlangt.  

Zoveel pijnen als U maar wilt, zoveel pijnen van de Goddelijke Wil als nodig geacht 
voor de redding van de gehele mensheid. Dat is wat Jezus leed – dit kunnen wij in 
onze geest en in ons lichaam niet insluiten maar Jezus wel door Zijn goddelijke natuur. 

Wilt U dat Ik voor elk een sterven onderga? Ik zal het doorstaan. Ik aanvaard 

alles, mits Ik allen leven mag geven.’ 

Het lijden op zich is niet het doel, wel het middel. Het is als het ware een noodzakelijk 
kwaad om ons te verlossen. Zo kan de Kerk in de Paaswake bidden: “O, Gelukkige 
Schuld (= FELIX CULPA)  waaraan wij de Verlosser danken!” Het is immers door de 
zonde van Adam en Eva dat wij, via de menswording van Christus, de verlossing 
hebben gekend waardoor we konden worden gered en terugkeren naar de Vader. 

Daarom was er een Goddelijke macht en Willen nodig om Mij zo vele keren 
sterven en pijn te geven - om Mij te laten lijden. 

Wat de mensen Hem aandeden was een ding maar het andere was veel meer en kon 
Hij enkel doorstaan door de macht van Zijn Wil die Hem, als Zoon van God, toestond 
te lijden en te sterven. Het is dus de Goddelijke macht en het Willen die Jezus de 
echte mogelijkheid gaf om te lijden. 

En gezien alle zielen en alle dingen in Mijn Willen in akt zijn - niet abstract of 
intentioneel, zoals sommigen zouden denken - hield Ik in realiteit allen in Mij 
vereenzelvigd en samen met Mij vormden zij Mijn zelfde leven.  

Opnieuw: Jezus omvat ons allemaal maar hier zegt Hij nog eens heel duidelijk wat 
voor ons menselijk begrip heel verbazingwekkend is. De vele miljarden mensen op 
aarde redde Hij niet enkel in het algemeen of door het voor allen samen te willen doen. 
In werkelijkheid redde Hij ons allen individueel. M.a.w. met het goddelijke vermogen 
was Hij elk afzonderlijk schepsel indachtig, elk schepsel dat toen op aarde leefde, ooit 
voor Hem leefde en ooit na Hem zou leven. Hij was in staat elk van hen met goddelijke 
liefde te beminnen zodat Hij allen op een unieke wijze redde als deed Hij het voor een 
iemand alleen. Hij zou het dus hebben gedaan voor elke ziel individueel. De manier 
waarop Hij dit deed was niet te vinden in Zijn Mensheid maar in de Goddelijke Wil die 
in Zijn Mensheid heerste en Hem die macht gaf. En nu zegt Hij tot ons: Ik wil dat jij – in 
de goddelijke macht of in de Wil van de Vader, de Zoon en de H. Geest – met Mij doet 
wat Ik deed. Gaan wij met hetzelfde goddelijke vermogen van Jezus voor iedere ziel 
afzonderlijk kunnen handelen? Neen en zeker niet op de manier waarop Jezus het 
deed! Maar door onze intentie en door de overgave van onze menselijke wil aan Zijn 
Wil geeft Hij ons die macht. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In werkelijkheid stierf Ik voor elk en leed Ik de pijnen van allen. Het is waar 
dat het een mirakel vereiste van Mijn Almacht, het wonder van Mijn 
onmetelijk Willen. Zonder Mijn Wil had Mijn Mensheid nooit alle zielen kunnen 
vinden en omarmen, noch zou Ik zo veel keren hebben kunnen sterven.   

Dit is het feit dat Jezus onophoudelijk blijft herhalen in de Uren van de Passie. Het was 
door de Goddelijke Wil die Zijn hele leven lang handelde doorheen zijn Passie, dat 
onze redding werd verkregen. En dan schrijft Luisa zo vaak in het boek van de Passie: 
‘Jezus, ik kom binnen in Uw innerlijk’. Zij wil binnengaan in Zijn innerlijke leven want 
daar vindt zij de Goddelijke Wil heersend. Zo zegt zij in het twintigste uur, het 
middaguur waarbij de doodsstrijd begint op het kruis: ‘Als ik in U binnendring (dus in 
Jezus’ innerlijk, in Zijn ziel) zie ik dat Uw liefde opwelt en U verstikt. U kan ze niet 
langer omvatten.’ Wanneer zij dus – op die zo vele momenten van haar leven – lijdt, is 
haar manier om dit lijden zinvol te maken en een doel te geven, binnen te gaan/binnen 
te dringen in Jezus waar Zijn lijden Zijn goddelijke werkelijkheid heeft, Zijn goddelijke 
macht zodat het alle zielen kan bereiken om ze te redden. Zonder Goddelijke Wil kon 
Hij nooit iedereen redden. En zoals we al vaak hebben gezegd, wat we lezen in het 
Boek van de Hemel betreft geen nieuwe openbaring (‘de openbaring is voltooid’, KKK). 
Het gaat werkelijk om alle waarheden van de Kerk die tot hun uiteindelijke voltooiing 
worden gebracht, tot hun logische conclusie. Jezus is goddelijk, dat belijden we in ons 
katholieke geloof. Hij is in staat dit alles te doen door zijn Godheid. Wij zijn allen in 
Hem ontvangen, Hij bevat ons allemaal – daarom kan Hij dit alles wat Hij deed met 
ons delen, niet van nature maar door genade. Dit is geheel ons christelijke leven: dat 
wij doen wat Hij deed tweeduizend jaar geleden en dit blijven doen! Zo kan het Rijk 
van de Wil van de Vader groeien en zich verder verspreiden hier op aarde zodat dat 
Rijk meer en meer de manier van leven wordt voor de mensheid. Dit was immers wat 
God van bij het begin bedoelde. 

Van zodra Zij werd ontvangen, begon Mijn kleine Mensheid daardoor dus 
afwisselend pijnen en sterven te doorstaan. En alle zielen zwommen in Mij 
als in een zeer uitgestrekte zee. Zij waren als ledematen van Mijn ledematen, 

bloed van Mijn bloed en hart van Mijn Hart. 

…Wij worden Zijn Lichaam, Zijn Mystieke Lichaam op aarde, gevoed door de 
Eucharistie. Maar het gebeurt vooral bij ons doopsel, het moment waarop we met 
Christus worden verenigd en door Hem een worden met de Kerk. 

+ + + + + + + 

En nu al de data voor de Passienamiddagen:                                                              
donderdag 4 april                                                                                                   
zaterdag 6 april                                                                                                                          

zaterdag 13 april                                                                                                            
maandag 15 april (Goede Week) 

 


