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Het SACRAMENT van de EUCHARISTIE   (BOEK van de HEMEL deel 15, 18.6.1923) 

 
 
Mirakelen, wonderen, buitensporigheden van liefde van onze Heer 
bij het instellen van het Allerheiligste Sacrament en bij het Zichzelf 
ontvangen 
 

Zo mooi om te lezen na die pijnlijke weken en maanden zonder publieke 
Eucharistievieringen. Gelukkig hebben de meesten nu toch opnieuw de 
mogelijkheid om als Kerkgemeenschap rond het altaar samen te komen én de 
sacramentele Jezus te ontvangen. Ook al blijft het verder mogelijk om via de 
media nog steeds een Mis te volgen, toch is het aangewezen om – zoals paus 
Franciscus het zei – niet langer enkel verbonden maar echt samen weer 
Eucharistie te vieren. Alleen een geestelijke communie, dat is de Kerk niet, 
dat is enkel de Kerk in een moeilijke situatie, en dit moet een einde kennen, 
zei hij. De Kerk, de sacramenten, het volk Gods zijn concreet, niet virtueel, 
niet als iets voor elk afzonderlijk. Hoe erg dus voor wie nog steeds niet de 
kans wordt geboden om samen Eucharistie te vieren en te communiceren.  
Maar ook hoe erg wie de communie weigert te ontvangen omdat nog niet alles 
verloopt zoals voorheen. Laten priesters dus de sacramentele Jezus niet nog 
langer wachten door Hem nog steeds niet uit te reiken, laten gelovigen Hem 
niet nog langer wachten door Hem nog steeds niet te ontvangen… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ik voelde me totaal opgeslorpt in de Allerheiligste Wil van God.            
De gezegende Jezus stelde me als in een akt, al de akten tegenwoordig 
van Zijn leven op aarde. En gezien ik Hem in mijn arm hart 
sacramenteel had ontvangen, toonde Hij mij als in een akt van Zijn 
Allerheiligste Wil, het moment waarop mijn lieve Jezus Zichzelf ontving 
bij het instellen van het Allerheiligste Sacrament. Hoeveel wonderen, 
hoeveel mirakelen, hoeveel buitensporigheden van liefde zijn er te 
vinden in deze akt van Zichzelf te communiceren. Mijn geest liep 
verloren te midden van zo vele goddelijke wonderen en mijn altijd 
beminnelijke Jezus zei me:  
 
“Geliefde dochter van Mijn Verheven Willen, Mijn Wil bevat alles.         
Hij bewaart alle goddelijke werken als in een akt en laat niets eruit 
ontsnappen. En aan wie in Mijn Wil leeft, wil Hij al het goede bekend 
maken dat Hij bevat.  
Daarom wil Ik je de reden doen kennen waarom Ik Mezelf wou 
ontvangen wanneer Ik het Allerheiligste Sacrament instelde. 
 
Het wonder was groot en onbegrijpelijk voor de menselijke geest. Het 
ontvangen van een Mens en God, het insluiten van het Oneindige in een 
eindig wezen, en aan dit oneindige Wezen goddelijke eer geven, luister 
en een woonplaats Hem waardig - is voor het schepsel een uitermate 
diepzinnig en onbegrijpelijk mysterie. Zodanig, dat de apostelen zelf, 
terwijl ze gemakkelijk geloofden in de Menswording en in vele andere 
mysteries, bij dit wonder ontdaan bleven en hun verstand weerstand 
bood om het te geloven. Ik moest het hen herhaaldelijk zeggen opdat zij 
er zich zouden bij neerleggen. Hoe dit dus aan te pakken? Ik, die Het 
instelde, moest voor alles zorgen zodat het, terwijl het schepsel Mij zou 
ontvangen, de Godheid noch aan eer, goddelijke luister of een woning 
aan God waardig zou ontbreken.  
 
Daarom, Mijn dochter, verenigde Mijn Eeuwige Wil zich - bij het instellen 
van het Allerheiligste Sacrament – met Mijn menselijke wil en stelde Mij 
alle hosties tegenwoordig die de sacramentele consecratie tot aan het 
einde der eeuwen zouden ontvangen. Ik bekeek ze een voor een en 
nuttigde ze allemaal. In elke hostie zag Ik Mijn sacramenteel Leven 
kloppen dat zich aan de schepselen wou geven. Mijn Mensheid nam, in 
naam van de gehele mensenfamilie, de verbintenis op zich voor allen, 
en gaf elke hostie een woonplaats in Zichzelf. En Mijn Godheid die van 
Mij onafscheidbaar was, omgaf elke sacramentele hostie met goddelijke 
eer, lofprijzing en zegening om Mijn Majesteit waardige luister te geven. 
Op die manier werd Mij elke sacramentele hostie in bewaring gegeven. 
Zij bevat de woonplaats van Mijn Mensheid en alle eerbetuigingen aan 
Mijn Godheid. Hoe kon Ik anders in het schepsel afdalen?              
Alleen daardoor verdraag Ik heiligschennissen, onverschilligheden, 
oneerbiedigheden en ondankbaarheden gezien Ik, bij het ontvangen van 
Mijzelf, Mijn eigen luister, eerbetuigingen en woonplaats die Mijn 
Persoon betaamt, verzekerde. 
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Indien Ik Mij niet zelf had ontvangen, zou Ik niet in hen hebben kunnen 
afdalen en zouden hun de weg, de deur en de middelen ontbreken om 
Mij te ontvangen. 
 
Dit is Mijn gebruikelijke manier bij al Mijn werken: Ik doe ze één keer om 
leven te geven aan al de andere keren waarin ze worden herhaald, Ik 
verenig ze met de eerste akt alsof zij één enkele akt waren. De macht, 
de onmetelijkheid en de alziendheid van Mijn Wil deed Mij zo alle 
eeuwen omhelzen. Het stelde Mij de communicanten en alle 
sacramentele hosties tegenwoordig. En Ik ontving Mij net zoveel keer 
opdat Ik, langsheen Mijzelf, in elk schepsel zou overgaan.  
 
Wie heeft ooit gedacht aan zoveel liefde van Mij? Om in de harten van 
de schepselen te kunnen afdalen, moest Ik Mijzelf ontvangen om zo de 
goddelijke rechten in veiligheid te brengen. Ook om in staat te zijn de 
schepselen niet enkel Mijzelf te geven, maar eveneens de akten die Ik 
deed bij het ontvangen van Mijzelf. Ik wou hen erover doen beschikken 
en hen bijna het recht te geven Mij te ontvangen.  
 
Ik bleef verrast en alsof ik wilde twijfelen, en Jezus voegde eraan toe: 
”Waarom twijfel je? Is dit misschien niet handelen zoals God? En deze 
ene akt, die net zoveel akten vormt als wie ze willen ontvangen – terwijl 
het een akt blijft – was dit niet hetzelfde bij de akt van de Menswording, 
van Mijn Leven en van Mijn Passie? Ik incarneerde Mijzelf slechts een 
enkele keer, een enkel was Mijn Leven, een enkel Mijn Passie. En toch 
is deze Menswording, dit Leven en deze Passie er voor allen en voor 
elkeen, alsof het voor één enkel iemand was. Zij zijn dus nog steeds als 
in akt, en voor allen, alsof Ik Mij nu incarneerde en nu Mijn Passie 
doorstond. Indien dit niet zo was, zou Ik niet handelen als God, maar als 
een schepsel dat - niet in het bezit van een goddelijke macht - zich ook 
niet door allen kan laten bezitten of  aan allen kan geven.” 

 
+ + + + + + + 

 
Al twee samenkomsten zijn er voorbij. Er volgen er nog vier gezien er één extra 
werd aan toegevoegd, de aanmeldingen waren en zijn immers talrijk.          
Zoals altijd is het de Goddelijke Wil die uitnodigt - Hij wil dat Zijn Willen met 
Zijn waarden en effecten haastig bekend wordt gemaakt... Hij wil ons leren 
hoe op deze manier te leven, hoe het in praktijk te brengen. Dus meer dan 
welkom in Gods Wil! 

zaterdag 4 juli 

woensdag 8 juli 

zaterdag 11 juli 

zaterdag 18 juli 


