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KERSTMIS 

 
Heden is ons de Koning van de hemelen geboren uit de Maagd om de 
gevallen mens opnieuw te roepen tot het hemelse rijk. De heerschare 
van de engelen juicht van vreugde, want het eeuwig heil is aan de 
mensheid verschenen. 
 

Uw kribbe schittert in de nacht 
die wijkt voor ’t nieuwe licht dat gloort. 

Dat nooit het duister ons bekoort 
maar wij gelovig tot U gaan. 

 
Uit het BOEK VAN DE HEMEL (deel 13 – 25 december  1921) 
In mijn gebruikelijke toestand liet mijn lieve Jezus Zich zien als een 
kleine baby. Volledig verkleumd van de kou wierp Hij Zich in mijn armen 
en zei: “Wat is het koud, zo koud! In ’s hemelsnaam verwarm Mij, a.u.b.. 
Laat Me toch niet langer koude lijden”.  
Ik drukte Hem aan mijn hart en zei: “In mijn hart bezit ik Uw Willen, dus 
die warmte is meer dan genoeg om U op te warmen.” 
 
Helemaal tevreden zei Jezus: “Mijn dochter, Mijn Wil bevat alles en wie 
Hem bezit, kan Mij alles geven. Mijn Wil was dan ook alles voor Mij: Hij 
ontving Mij, vormde Mij, deed Me groeien en liet Me geboren worden. 
En wanneer Mijn lieve Mama Me hielp door Mij bloed te geven, kon Zij 
dit doen omdat Ze Mijn Wil bevatte, opgenomen in Zich. Indien Zij Mijn 
Willen niet had gehad, had Zij Mij niet kunnen helpen bij het vormen van 
Mijn Mensheid. Het was dus rechtstreeks Mijn Wil en Mijn Wil 
opgenomen in Mijn Mama die Mij leven gaf. De mens had immers niet 
de kracht om Mij ook maar iets te geven. Enkel de Goddelijke Wil 
voedde Mij met Zijn adem en gaf Mij het levenslicht. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

Geloof jij echter dat het de koude van de lucht was die Me deed 
bevriezen? Ach neen! Het was de kilte van de harten die Me deed 
verstijven van de kou. Het was de ondankbaarheid die Mij, van zodra Ik 
het licht zag, bitter deed wenen. Maar Mijn geliefde Moeder bedaarde 
Mijn gehuil, hoewel Zij zelf weende. Onze tranen vermengden zich 
waardoor we onze eerste liefdeskussen uitwisselden. Ons leven moest 
echter smart en verdriet zijn. Ik liet Me dus weer in de kribbe leggen om 
terug aan het huilen te gaan en om met Mijn snikken en tranen Mijn 
kinderen te roepen. Ik wou hen met Mijn geween en gejammer 
vertederen om hen naar Mij te doen luisteren.  
                                                                                                                     
En weet jij wie, na Mijn Mama, de eerste was die Ik met Mijn tranen 
naast Me riep in dezelfde kribbe, om Mij in liefde uit te storten? Dat was 
jij, de kleine dochter van Mijn Willen. Jij was zo klein dat je Mijn lieve 
Mama in kleinheid overtrof, zodanig dat Ik je dicht bij Mij kon houden in 
Mijn kribbe en Ik Mijn tranen in je hart kon uitstorten. Deze tranen 
verzegelden Mijn Willen in jou en maakten je tot een wettige dochter van 
Mijn Wil.  
Mijn Hart verheugde zich bij het zien hoe, wat Mijn Willen in de 
Schepping had voortgebracht, in jou terugkeerde, volledig in Mijn Wil. 
Dit was belangrijk en onontbeerlijk voor Mij. Van bij Mijn geboorte op 
deze wereld, moest Ik de rechten van de Schepping versterken en de 
glorie ontvangen alsof het schepsel nooit uit Mijn Willen was 
weggegaan. De eerste kus en de eerste gaven van Mijn kindsheid 
waren daardoor voor jou.” 
 
Ik antwoordde: “Mijn Liefde, hoe kon zoiets gebeuren gezien ik er op dat 
moment nog niet was?  
Jezus zei: “In Mijn Wil bestond alles en alle dingen waren voor Mij één 
enkel punt. Ik zag je toen zoals Ik je nu zie. Al de genaden die Ik je heb 
gegeven zijn niets anders dan een bevestiging van wat je van in alle 
eeuwigheid al werd aangereikt. En Ik zag niet enkel jou maar in jou zag 
Ik Mijn kleine familie die in Mijn Willen zou leven. Hoe gelukkig voelde Ik 
Me! Dit bedaarde Mijn wenen en verwarmde Mij. En als een kroon 
rondom Mij gevormd, verdedigde het Me tegen de trouweloosheid van 
andere schepselen.”  
 
Ik bleef nadenken en twijfelen.  
En Jezus: “Je twijfelt? En Ik heb je nog niets gezegd over de relaties die 
bestaan tussen Mij en de ziel die leeft in Mijn Willen. Ik vertel het je nu 
dat Mijn Mensheid leefde van de voortdurende uitstorting van de 
Goddelijke Wil. Al had Ik slechts een keer ademgehaald niet bezield 
door het Goddelijk Willen dan zou dit net als een verlaging zijn geweest, 
een vernedering. Wie dus in Mijn Wil leeft is Mij het meeste nabij. Zij is 
de eerste van allen om de vruchten en de effecten te ontvangen van 
alles wat Mijn Mensheid deed en leed.”  
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