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KERSTNOVEEN  

VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL – FIAT van de Verlossing      blz 157-175 
 

Eerste buitensporigheid van Liefde 
 

TRINITAIRE LIEFDE 
In een uur werd ik in gedachten naar het Paradijs gebracht.  
Ik verbeeldde me de Allerheiligste Drie-eenheid: de Vader die Zijn Zoon wou 
zenden naar de aarde, de Zoon die onmiddellijk gehoorzaamde aan de Wil van de 
Vader en de heilige Geest die daarmee instemde. 
 

Bij de Incarnatie waren de Drie Goddelijke Personen het met elkaar 
eens, en in het gezelschap van Jezus. Inderdaad, ze waren van Hem 
onafscheidelijk - met naast Hem de hemelse Koningin. Zij was immers 
de goddelijke bewaarder van alle goeds van de Incarnatie. 
 
Om een schepsel te kunnen verheffen tot het ontvangen van een Mens 
en God, moest het Opperwezen al het mogelijke en denkbare goeds in 
Haar centraliseren. Hij moest Haar zo hoog verheffen om in Haar het 
zaad van de Vaderlijke vruchtbaarheid te plaatsen.  
 
En zoals de hemelse Vader Zijn Zoon in Zijn schoot voortbracht met het 
maagdelijke zaad van Zijn eeuwige vruchtbaarheid, zonder het werk van 
een vrouw - en uit hetzelfde zaad kwam de Heilige Geest voort – zo 
ontving de Hemelse Mama, met dit eeuwige zaad van de Vaderlijke 
vruchtbaarheid, Jezus in haar maagdelijke schoot, zonder het werk van 
een man.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

De Heilige Drie-eenheid moest deze Goddelijke Maagd van Zichzelf 
geven opdat Zij de Zoon van God kon ontvangen.  
Gezien nu onze Heilige Moeder tot het menselijke ras behoorde, gaf dit 
zaad van eeuwige vruchtbaarheid Haar het vermogen om Jezus als 
Mens te ontvangen. En omdat het zaad goddelijk was ontving Zij Hem 
tegelijkertijd als God. Dus al wat ab æterno in de Hemel gebeurde met 
de Allerheiligste Drie-eenheid, herhaalde zich in de schoot van onze 
lieve Mama. 
Dit alles was mogelijk omdat de Hemelse Moeder met de Goddelijke Wil 
die in Haar regeerde, in Haar licht de Zon van het Woord opnam en van 
de Hemel in Haar hemel deed afdalen. Onze Hemelse Moeder bezat de 
Goddelijke Wil, Ze was er zo van vervuld dat Ze van licht overstroomde - 
zelfs zodanig dat Haar golven van licht opstegen tot in de Schoot van de 
Godheid. En terwijl Zij zich, door de kracht van het Goddelijke Willen dat 
Zij bezat, tot overwinnaar maakte, overwon Zij de hemelse Vader. Zij 
nam het licht van het Woord op in Haar licht, en deed Hem in Haar 
schoot afdalen. 
 
Jezus bevestigde dat Hij nooit uit de Hemel had kunnen neerdalen 
indien Hij in Haar niet Zijn goddelijk licht had gevonden, Zijn Goddelijke 
Wil. Indien dit niet zo was geweest, zou het vanaf het allereerste ogen-
blik als een neerdalen in een vreemd huis hebben geleken. Hij wilde 
echter neerdalen in ‘Zijn huis’, Hij moest de plek vinden waar Zijn licht, 
Zijn Hemel en Zijn ontelbare vreugden konden afdalen. En de Hemelse 
Soevereine, door de Goddelijke Wil te bezitten, bereidde Hem deze 
woning voor, deze Hemel in niets verschillend van het Hemelse 
Vaderland. 
 
De zuivere Maagd en Moeder vormde zo, met een weinig druppels 
bloed die Ze vanuit Haar vurige Hart liet vloeien, de sluier van Jezus’ 
Mensheid rondom het licht van het Woord. Vanaf dat moment handelde 
Jezus nog meer dan als de zon die, bij het opkomen, vanuit de hoogte 
van zijn sfeer zijn stralen over de aarde verspreidt om allen de effecten 
te geven die zijn licht bevat. Vanuit de sluier van Zijn Mensheid bleven 
de stralen die naar buiten stroomden, alle schepselen volgen om elk van 
hen Zijn leven te geven en het goede dat Hij op aarde bracht.  
Deze stralen vanuit zijn sfeer klopten aan elk hart, ze sloegen krachtig 
om te zeggen: ' Doe voor mij open - neem het leven aan dat Ik je kom 
brengen.'  
 
Deze zon (Jezus) gaat nooit onder en blijft zijn weg vervolgen, terwijl hij 
zijn stralen verspreidt om Zijn leven te geven, stralen die aan elk hart, 
elke wil en geest van de schepselen kloppen en blijven kloppen. Maar 
hoe velen sluiten voor Hem de deur en komen er zelfs toe met Zijn licht 
de spot te drijven? Maar Jezus verzekerde Luisa dat Zijn liefde zo groot 
is, dat Hij Zich ondanks alles niet terugtrekt en (als een zon) blijft 
opkomen om schepselen leven te geven. 
 

Hoe groot - en altijd in akt - is deze buitensporigheid van Liefde  
van ons Verheven Goed, Jezus! 


