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2 februari 

Opdracht van de Heer in de tempel 

MARIA LICHTMIS 

Sier, Sion, tooi met bloemenpracht 
het huis waar gij uw Heer verwacht, 
ontwaak, ontsteek uw licht, trek uit, 

begroet uw bruidegom en bruid. 

Gij, vrome grijsaard Simeon, 
kom tot ons, meld ons dat de zon, 

het eeuwig licht is opgegaan, 
laat alle volken het verstaan. 

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. 

U, Jezus, zij de heerlijkheid, 
die aan uw volk verschenen zijt, 
met Vader en de Geest tezaam 
zij eeuwig lof uw grote Naam. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL - deel II              
het FIAT van de VERLOSSING  

Veertig dagen verliepen, Heer Jezus, en het Goddelijk Fiat vroeg dat Uw 
Mama en Sint-Jozef U als Slachtoffer aan de Vader zouden offeren. 
Daarna legden Zij U in de armen van de priester Simeon die U op dat 
moment erkende als het Woord van God: “Hij had een godsspraak 
ontvangen van de heilige Geest dat de dood hem niet zou treffen, 
voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd... en (hij) 
verkondigde Gods lof met de woorden: ‘Uw dienaar laat gij, Heer, nu 
naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans uw Heil 
aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de 
heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël.’ Zijn vader en moeder 
stonden verbaasd over wat van Hem gezegd werd. Daarop sprak 
Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria, zijn moeder: ‘Zie, dit 
kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël, tot een teken 
dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar 
moge worden; en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord’” 
( Lc 2,26-35).  

Geliefde Moeder en Koningin van Smarten, op dat ogenblik gebruikte de 
Goddelijke Wil Uw Smart om in ons allen het Koninkrijk van het Lijden te 
vormen en Uzelf als Slachtoffer aan Uw Zoon aan te bieden. Uw 
veelvuldig sterven zonder doodgaan zou ontelbare keren een zwaard 
betekenen. En het was niet zo dat U daar onvoorbereid stond, want U 
had een ongekend diepe en een voor ons onbegrijpelijke voorkennis 
van de Smarten die U te wachten stonden. Op elk van Uw Smarten 
plaatsen wij ons ‘ik hou van U, Maria’. Vraag Uw Zoon de grote genade 
opdat wij, als ons beproevingen worden geschonken, ons lijden met Zijn 
Lijden en met dat van U zouden kunnen laten versmelten, ten voordele 
van onze broers en zussen om hen tot vrije zonen en dochters te maken 
in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil. 

Wij maken ook de dankzeggingen en lofprijzingen van de profetes 
Hanna in de Goddelijke Wil tot de onze, Heer Jezus, en eindeloos veel 
meer dan zij kon doen, mediteren en spreken wij over Uw Geboorte en 
over al Zijn mysteries. Door de Almacht van Uw Goddelijke Wil gaan wij 
met U, met Maria en met Uw Dochter van de Goddelijke Wil, alle harten 
binnen en scheppen bevrijding tot het einde van de tijden. Wij plaatsen 
ons ‘ik hou van U’ dus op elk woord van Hanna en wij danken de Heilige 
Geest voor haar ingegeven woorden: “Ze verbleef voortdurend in de 
tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Op dit 
ogenblik kwam zij naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen 
die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.” (Lc 2,37-38)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

PASSIENAMIDDAGEN: nu al de data, later de uitnodiging 

zaterdag 28.3 - dinsdag 31.3 - woensdag 1.4 - zaterdag 4.4 

Tijdens Zijn Passie is Jezus geketend om de mens te bevrijden van 
het geketend zijn door de zonde 

Vanmorgen liet mijn beminnelijke Jezus Zich zien, volledig gebonden: 
Zijn handen en voeten, Zijn middel. Rond Zijn nek hing een dubbele 
ijzeren ketting. Die was zo strak vastgebonden dat Zijn goddelijke 
Persoon alle beweging was ontnomen. Wat een harde en moeilijke 
positie, om zelfs rotsen te doen huilen! En mijn hoogste Goed, Jezus, 
zei: “Mijn dochter, gedurende Mijn Passie probeerden alle andere 
vormen van lijden met elkaar te wedijveren, maar zij deden het om beurt 
en de een gaf plaats aan de ander. Zij gedroegen zich bijna als schild-
wachten om Mij het ergste toe te brengen en op te scheppen over wie 
het nu beter deed dan de ander. De touwen echter werden nooit van Me 
verwijderd. Vanop het ogenblik dat Ik werd gevangen genomen tot op 
Calvarie was Ik bestendig gebonden. Zij bleven maar touwen en ketens 
toevoegen uit angst dat Ik zou ontsnappen en om Mij nog meer voor de 
gek te houden. Maar hoeveel smart, verwarring en vernedering gaven 
Mij die kettingen en hoeveel keer deden ze Mij vallen! Weet echter dat 
deze kettingen een groot mysterie bevatten en een grote boetedoening. 
De mens bleef, van bij het begin dat hij zondigde, gebonden door de 
kettingen van zijn zonde. Wanneer het om doodzonden gaat, zijn het 
ijzeren kettingen, wanneer het dagelijkse zonden zijn, zijn het touwen. 
Als hij de weg van het goede wil opgaan, voelt hij de hinder van de 
kettingen en blijft hij in zijn stappen geblokkeerd. De hinder die hij voelt 
maakt hem krachteloos, verzwakt en leidt tot nieuwe valpartijen. Als hij 
handelt, voelt hij de hinder in zijn handen en is het bijna alsof hij geen 
handen heeft om goed te doen. De passies die hem zo gebonden zien 
verheugen zich en zeggen: ons is de overwinning. Van de koning die hij 
is maken zij een slaaf van brutale passies. Hoe afgrijselijk is de mens in 
staat van zonde! En Ik, om zijn kettingen te verbreken, wilde gebonden 
en nooit zonder ketens zijn. Ik wou die van Mij altijd klaar houden om die 
van hem te verbreken. En wanneer de slagen en het geduw Mij deden 
vallen, strekte Ik Mijn handen uit om hem los te maken en hem opnieuw 
te bevrijden.” Terwijl Hij dit zei zag ik bijna alle mensen met kettingen 
vastgebonden, zodanig dat het meelijwekkend was. Ik smeekte Jezus 
om met Zijn ketens die van hen aan te raken, opdat alle ketens van de 
schepselen door deze aanraking zouden worden verbrijzeld. (deel 13, 

16.11.1921)                  
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