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14 september                                     

KRUISVERHEFFING 
 

Het heilig kruis, hoog opgericht, 
dat heel het wereldrond verlicht, 

waaraan de Heiland hangt en lijdt 
en door zijn onschuld ons bevrijdt. 

Dat is een groot geheimenis, 
dat is een boom die schoner is 

dan ceders op de Libanon 
die staan te prijken in de zon, 

Een boom wiens vrucht geen schade doet 
maar leven geeft in overvloed, 
het teken dat God met ons is 
in ’t midden der geschiedenis. 

U, koning Christus, bidden wij, 
sta met dat teken ons terzij, 

bescherm ons daaglijks, altijd weer, 
met uw gezegend kruis, o Heer. 

Opdat wij allen met één mond 
vanuit des harten diepste grond 

U loven, Heer, te allen tijd, 
ons lied U steeds is toegewijd. 

O Vader, Zoon en Geest tezaam, 
wij loven uw verheven Naam, 

want door de zege van het kruis 
beërven wij het vaderhuis. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het Boek van de Hemel 
 

 
 

Ik deed mijn gebruikelijke aanbidding tot de Gekruisigde en gaf me 
helemaal over aan Zijn lieflijk Willen. Maar terwijl ik dit deed 
voelde ik mijn geliefde Jezus bewegen in mijn innerlijk. Hij zei: 
“Mijn dochter, vooruit, kom op, vlug, haast je – volg je koers in Mijn 
Willen. Ga alles herhalen wat Mijn Mensheid deed in de verheven 
Wil zodat je akten zich verenigen met deze van Mij en van Mijn 
Mama. Er is aangekondigd dat, indien een schepsel het Eeuwige 
Willen niet binnengaat om al onze akten drievoudig te maken, dit 
verheven Willen niet naar de aarde zal afdalen om de menselijke 
generaties Zijn leven aan te bieden. Het verlangt het volgen van de 
drievoudige akten om Zich bekend te maken. Haast je daarom.“  
Jezus zweeg en ik voelde me als geworpen in het Heilige Eeuwige 
Willen, maar ik kan niet vertellen wat ik deed. Ik kan alleen zeggen 
dat ik alle akten van Jezus vond en mijn akten erin plaatste.       
Toen sprak Hij verder:  
“Mijn dochter, hoeveel zal Mijn Wil bekend maken van wat Mijn 
Mensheid verrichtte in deze Goddelijke Wil! Om de volmaakte en 
volledige Verlossing te bewerkstelligen moest Mijn Mensheid het 
doen binnen het bereik van de eeuwigheid. Hier is de noodzaak van 
een eeuwige Wil. Indien Mijn menselijke Wil niet een eeuwige Wil 
bij Zich had gehad, zouden al Mijn akten begrensde en eindige 
akten zijn geweest. In plaats daarvan waren ze hierdoor echter 
onbegrensd en oneindig. Mijn pijnen en Mijn Kruis moesten daarom 
onbegrensd en oneindig zijn. De Goddelijke Wil deed Mijn Mensheid 
al deze pijnen en kruisen vinden.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

Zo konden zij Mij Mezelf doen uitstrekken over de gehele mensen-
familie, van de eerste tot de laatste mens. Ik absorbeerde in Mij alle 
soorten pijn en ieder schepsel vormde Mijn Kruis. Dus Mijn Kruis 
was zo lang als alle eeuwen zijn en zullen zijn, en zo breed als de 
menselijke generaties. Zo ging het niet enkel om het kleine Kruis op 
Calvarie waarop Ik door de soldaten werd gekruisigd - dit was niets 
anders dan een gelijkenis met het lange Kruis waarop de verheven 
Wil Mij gekruisigd hield. Elk schepsel vormde dus de lengte en de 
breedte van het Kruis en toen zij het vormden, bleven zij op 
datzelfde Kruis geënt. En de Goddelijke Wil die Mij erop neerlegde 
en Mij kruisigde maakte niet enkel het Kruis tot dat van Mij, maar 
van al wie dat voornoemde Kruis vormden. Daarom had Ik het 
bereik van de eeuwigheid nodig om dit Kruis te bewaren – de 
aardse ruimte zou niet voldoende zijn om het te bevatten. 
 
O, hoe zullen schepselen Mij liefhebben wanneer zij te weten komen 
wat Mijn Mensheid deed in de Goddelijke Wil en wat Hij Me deed 
lijden uit liefde voor hen. Mijn Kruis was niet van hout – neen, het 
was gemaakt van zielen. Zij waren het van wie Ik het hart voelde 
kloppen op het Kruis waarop de Goddelijke Wil Mij neerlegde. Niet 
een van hen liet Hij ontsnappen, Hij gaf elk een plek. En om allen 
een plaats te kunnen geven strekte Hij Mij zo hartverscheurend uit 
en met zo een gruwelijke smart dat Ik de pijnen van Mijn Passie 
gering en een opluchting zou kunnen noemen. Haast je daarom, 
opdat Mijn Willen, al wat deze eeuwige Wil in Mijn Mensheid 
bewerkstelligde, kan bekend maken. Deze kennis zal zo veel liefde 
oproepen dat schepselen er alles zullen aan doen om Hem in hun 
midden te laten regeren.“ (deel 15, 16.2.1923) 
 
 

 
 

Bij het kruis van Jezus stond Zijn Moeder… 
 

15 september                                                                  
HEILIGE MAAGD MARIA, MOEDER VAN SMARTEN 


