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HEILIGE FAMILIE,  
JEZUS, MARIA en JOZEF 

 
O licht dat van de hemel daalt 
en elke sterveling omstraalt, 

o Jezus, kind van ’t eerst begin, 
in een gelukkig huisgezin. 

Maria, in genade groot, 
die ’t kindje koestert op uw schoot 

en, als het dorst heeft, laaft en voedt 
en kust en liefelijk behoedt. 

Gij, Jozef uit het oud geslacht, 
houdt bij de jonkvrouw trouw de wacht, 

gij zijt het die het goddelijk Kind 
zijn vader noemt, als vader mint. 

O ouderpaar, uit Jesse’s stam, 
dat tot het heil der wereld kwam, 

verhoor ons als wij smekend staan, 
van harte roepen wij u aan. 

Zoals uw heilig huisgezin 
verenigd is naar ziel en zin, 
zo zij elk huisgezin gewijd 

aan zoveel liefde en innigheid. 

O Jezus, die te allen tijd 
uw ouders trouw gehoorzaam zijt, 
met Vader en met Geest tezaam 

zij eeuwig lof uw grote Naam. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
Na Kerst te hebben beleefd ‘onder een stolp’ trekken we nu naar het huisje 
van Nazareth waar Gods Wil volmaakt heerste. Jezus bezat deze Wil uit Zich-
zelf en Maria door genade. Al wat die Goddelijke Wil maar kon bevatten ging 
zodanig van Hen uit dat Jozef er door overspoeld bleef… 
Mijmerend vergezelde ik mijn lieve Jezus in het huisje van Nazareth om 
Zijn akten te kunnen volgen. Ik dacht bij mezelf: ‘Mijn geliefde Jezus had 
tijdens Zijn verborgen Leven ongetwijfeld het Rijk van Zijn Wil in Zich. 
Immers, de soevereine Vrouw bezat Zijn Fiat, Hijzelf was de Goddelijke 
Wil en de heilige Jozef, hoe kon hij te midden van deze zeeën vol 
oneindig licht niet door deze Allerheiligste Wil worden gedomineerd?’ 

Maar terwijl ik dit aan het denken was, zuchtte mijn Hoogste Goed 
Jezus van smart binnenin mij. Hij zei: “Mijn dochter, jazeker, in dit huisje 
van Nazareth heerste Mijn Goddelijke Wil ‘op aarde zoals in de Hemel’. 
Ik en Mijn Hemelse Mama kenden geen andere wil. De heilige Jozef 
leefde in de weerspiegelingen van de Onze. Ik was echter als een 
koning zonder volk, afgezonderd, zonder gevolg en zonder leger. En 
Mijn Mama was als een koningin zonder kinderen want Zij was niet door 
andere kinderen, Haar waardig, omringd. Er waren er geen aan wie Zij 
haar koninklijke kroon kon toevertrouwen om een nageslacht te kunnen 
hebben van nobele kinderen, allen koningen en koninginnen. Ik kende 
de pijn een koning te zijn zonder volk. Indien wie Mij omringden een volk 
konden worden genoemd, was het een ziek volk. De enen waren blind, 
anderen stom, weer anderen doof, sommigen kreupel en nog anderen 
met wonden bedekt. Het ging om een volk dat Mij geen eer maar oneer 
gaf. Meer nog, het kende Me niet eens en wilde Me niet kennen. Zo was 
Ik enkel koning voor Mezelf en Mijn Mama was koningin zonder een 
nageslacht van koninklijke kinderen. 

Maar om nu te kunnen zeggen dat Ik een Koninkrijk had en regeerde, 
moest Ik ministers hebben. En ook al had Ik de Heilige Jozef als eerste 
minister, een enkele minister kan geen ministerie oprichten. Ik moest 
een groot leger hebben met als doel de rechten van Mijn Rijk van de 
Goddelijke Wil te verdedigen. Ik moest een getrouw volk hebben dat als 
wet enkel en alleen de wet van Mijn Wil kende. Maar, Mijn dochter, dit 
was niet zo. Daarom kan Ik niet zeggen dat Ik dan, bij Mijn komst op 
aarde, het Rijk van Mijn Fiat bezat. Ons Koninkrijk was er enkel voor 
Ons alleen gezien de orde van de Schepping en het koningschap van 
de mens niet was hersteld. Maar doordat Ik en Mijn hemelse Moeder 
volkomen leefden in de Goddelijke Wil, was het zaad gezaaid, was de 
gist gevormd om Ons Koninkrijk op aarde te doen oprijzen en groeien. 
Alle voorbereidingen werden dus gemaakt, alle genaden afgesmeekt en 
alle pijnen geleden opdat het Rijk van Mijn Willen op aarde zou komen 
en regeren. Nazareth kan daardoor de plaats worden genoemd van het 
terugroepen van het Rijk van Onze Wil.”                           (Deel 24, 7.7.1928) 


