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OPENBARING VAN DE HEER 
 

Toen de Wijzen de ster zagen, spraken zij tot elkander: 
dit is het teken van de grote Koning. 

Laat ons Hem zoeken en Hem eren met onze gaven: 
goud, wierook en mirre. 

 

 
 
Mijn dochter, de Godheid liet onder de blauwe hemel een nieuwe ster 
opkomen, mooier en lichtgevender dan alle andere. Met haar licht ging 
deze op zoek naar aanbidders om met haar stil geflonker de hele wereld 
te zeggen: “Hij die zou komen om u te redden, is geboren! Kom Hem 
aanbidden en leer Hem kennen als uw Verlosser!”. 
 
Maar wat een menselijke ondankbaarheid! Onder de velen, schonken er 
slechts drie personages aandacht aan. Zonder te letten op offers gingen  
ze zich op weg om de ster te volgen. En zoals een ster hen onderweg 
begeleidde, zo wilden ook Mijn gebeden, liefde, zuchten en genaden die 
als evenveel sterren neerdaalden in hun hart, hen het Hemelse Kind dat 
al eeuwenlang werd verwacht, doen kennen. Die vele sterren verlichtten 
hun geest en leidden hen inwendig zodat zij, zonder Hem al te kennen, 
liefde voelden voor Wie zij zochten. Zij versnelden hun pas om Hem, die 
zij zo liefhadden, te bereiken en te zien. 
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Mijn liefste dochter, Mijn moederhart verheugde zich in de getrouwheid, 
de gelijkgezindheid en het offer van deze Wijze Koningen om te komen 
om Mijn Zoon te kennen en te aanbidden. Maar Ik kan je Mijn verborgen 
smart niet onthouden: onder de zovelen, amper drie!  
Hoe vaak werd doorheen de eeuwen van de geschiedenis deze pijn en 
menselijke ondankbaarheid tegenover Mij niet herhaald!  
 
Wanneer nu de Wijze Koningen Jeruzalem binnengingen, zagen zij de 
ster niet meer, maar met dit alles hielden zij niet op Jezus te zoeken.  
Toen ze echter de stad verlieten, verscheen de ster weer en begeleidde 
hen feestelijk naar de grot van Betlehem. Ik ontving hen met de liefde 
van een Moeder en het geliefde Kind bekeek hen met veel liefde en 
majesteit. Van Zijn kleine Mensheid liet Hij hen Zijn Godheid afstralen. 
Ze bogen zich ervoor neer, knielden aan Zijn voeten en aanbaden en 
aanschouwden die hemelse Schoonheid. Zij herkenden Hem als de 
ware God en bleven verrukt in extase. Zij verheugden zich zodanig in 
Hem dat het hemelse Kind Zijn Godheid in Zijn Mensheid moest terug-
trekken. Anders zouden ze aan Zijn Goddelijke voeten zijn gebleven en 
niet zijn kunnen weggaan. In vervoering boden zij het goud aan van hun 
ziel, de wierook van hun geloof en aanbidding, de mirre van heel hun 
wezen en van ieder offer dat door Hem werd verlangd.  
Ze voegden er dan de geschenken en uitwendige gaven aan toe, als 
symbolen van hun inwendige akten: goud, wierook en mirre.  
 
Mijn moederliefde was echter nog niet tevreden. Ik wou hun het zoete 
Kind in de armen leggen. O, met hoeveel liefde kusten zij en drukten zij 
Het aan hun hart! Zij voelden in zich nu al het paradijs. Mijn Zoon bond 
hiermee al de heidense volken aan de kennis van de ware God en legde 
in allen de weldaden van de Verlossing, de terugkeer van alle volkeren 
naar het geloof. Hij stelde zich aan tot Koning van alle heersers.  
En heersend over alles met de wapens van Zijn Liefde, Zijn pijnen en 
tranen riep Hij het Rijk van Zijn Wil terug op aarde. En Ik, jouw Mama, 
wou als eerste een apostel zijn. Ik onderrichtte hen, vertelde hun de 
geschiedenis van Mijn Zoon en over Zijn vurige Liefde. Ik raadde hen 
aan om Hem aan allen bekend te maken. En Mijn plaats innemend als 
Moeder en Koningin van alle apostelen, zegende Ik hen en liet hen ook 
zegenen door het dierbare Kind. Gelukkig en in tranen vertrokken zij 
terug naar hun streek. Ik verliet hen niet, met moederlijke genegenheid 
vergezelde Ik hen. En om hen erkentelijk te zijn liet Ik hen Jezus voelen 
in hun hart. Hoe blij waren zij! Je moet weten dat Ik Mij echt Moeder voel 
wanneer Ik zie dat Mijn Zoon de heerschappij en het bezit heeft en, in 
het hart van wie Hem zoekt en liefheeft, Zijn eeuwig verblijf vormt. 
 
                                                   uit ‘DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL’ 
 

Geven wij Hem het goud van onze wil, 
de wierook van onze aanbidding, 

de mirre van onze pijnen. 
 


