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19 MAART  

H. Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria 
Paus Franciscus stelde op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd 
Maria (8.12.2020), een nieuwe apostolische brief voor met als titel: Patris corde (Met het 
hart van een vader). Daarin beval hij de Heilige Jozef aan als een bijzonder rolmodel voor 
katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Tegelijk werd vanaf die dag een heel 
jaar, tot 8 december 2021, aan hem toegewijd. De paus looft de heilige als een rolmodel van 
creatieve moed en bescheidenheid, gehoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid. 
 

Sint-Jozef zij vandaag de eer: 
hij die ons allen zeer verblijdt, 

werd door zijn Schepper rijk beloond 
met vreugdevolle zaligheid. 

De pijn van scheiden werd een vreugd 
voor hem, een troost, een minzaam vuur, 

want Christus en Maria saam 
waren zijn steun in ’t stervensuur. 

Eenmaal bevrijd van aardse band, 
in gouden licht, in sluimer zacht, 

werd hij, de trouwe knecht, verhoogd 
met heerlijkheid die ons ook wacht. 

Van bij de Vader moge hij 
ons allen nu tot voorspraak zijn, 

dat God de Heer de schuld vergeeft 
en vrede ook ons deel mag zijn. 

Aan de Drie-ene God zij eer, 
aan Hem die in de hemel troont, 

die deze trouwe dienaar prijst 
en hem met zegekransen kroont. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus: “Voor het grote wonder van de Menswording, koos Ik en maakte Ik 
gebruik van een Maagd, arm en nederig. En als Mijn bewaker, die handelde als 
een vader voor Mij, koos Ik de maagdelijke en Heilige Jozef, die zo arm was dat 
hij moest werken om Ons leven in stand te houden. Kijk hoe Wij in de grootste 
werken – en het mysterie van de Menswording kon niet groter zijn – gebruik 
maken van mensen van wie de uiterlijke verschijning niemands aandacht trekt, 
omdat waardigheid, scepter en rijkdom altijd rook zijn die de ziel verblindt en 
haar verhindert de hemelse geheimen binnen te dringen om van God een grote 
akt te ontvangen, en God zelf.”                                                     (uit DEEL 20 – 6.1.1927) 

Maria: “Mijn lieve Zoon, het Eeuwige Woord, bezat de Goddelijke Wil uit 
Zichzelf op grond van Zijn eigen kracht… Ik daarentegen bezat het Goddelijke 
Willen door genade. Ondanks het feit dat Ik niet de oneindigheid kon 
omvatten, net als de geliefde Jezus - gezien Hij God en Mens was en Ik altijd 
Zijn eindig schepsel – vulde het Goddelijke Fiat Mij niettemin met zeeën van 
Licht, Heiligheid, Liefde, Schoonheid en Geluk. En dit vele Licht, de Liefde en 
alles wat het Goddelijke Willen maar kan bevatten, ging zodanig van Ons uit 
dat de heilige Jozef in de schaduw werd gesteld, overspoeld bleef en leefde van 
onze weerkaatsingen.”                 (uit ‘DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL’) 

Bij de start van het jaar toegewijd aan de H. Jozef herinnerde paus Franciscus eraan hoe 
deze heilige 150 jaar geleden door paus Pius IX werd uitgeroepen tot patroon van de Kerk. 
En vandaag 19 maart, gaat ook het JAAR VAN HET GEZIN van start. 
Hoe hebben beide – Kerk en gezin – niet meer dan ooit nood aan ons bidden in Gods Wil en 
aan hulp en ondersteuning vanuit de Hemel! Gods doel met de Schepping lijkt wel verloren 
te gaan (dan toch in bepaalde Westerse landen). 
Ondertussen naderen we ook de Goede Week en zien we uit naar Pasen, het feest van Zijn 
Verrijzenis – in Gods Wil overwon Hij alle dood. Maar wie van ons zal de diensten van deze 
‘heilige week’ kunnen bijwonen? Zal ook dit onze herders in het nieuws brengen, zal ook dit 
hen de krantenkoppen doen halen? Vanuit het Vaticaan wordt ons weer te verstaan gegeven 
dat deelname aan de mis op het scherm een uitzonderlijk karakter heeft maar niet echt 
Eucharistie vieren is, dus geen deelname betekent aan het Eucharistisch gebeuren want het 
gemeenschappelijk aspect is uitgesloten en de communie wordt niet ontvangen. 
(21.4.1922) Hij kwam en liet zien dat Hij bitter huilde, met een Hart aan stukken 
gescheurd. Toen ik Hem zag wenen omhelsde ik Hem en Zijn tranen drogend 
zei ik: ‘Wat heeft U, U huilt? Zeg me, wat hebben ze U aangedaan?’  
Hij antwoordde: “Ach, Mijn dochter, zij willen Mij tarten. Zij zijn Mij een lelijke 
uitdaging aan het voorbereiden, het komt van hun leiders. Mijn verdriet is zo 
groot dat Ik Mijn Hart aan stukken voel scheuren. Ach, hoe terecht is het dat 
Mijn rechtvaardigheid zich over de schepselen uitstort! Kom daarom samen 
met Mij in Mijn Willen. Laten we ons verheffen tussen Hemel en aarde en de 
Verheven Majesteit samen aanbidden. Laten we Hem zegenen en Hem eer 
betonen voor allen, zodat Hemel en aarde vervuld kunnen worden van gebed, 
eerbetoon en zegeningen, en dat allen er de effecten mogen van ontvangen.” 
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(en ook dit om stil te staan bij Jezus’ lijden - uit deel 14 - 8.4.1922)                                                  
de H. Drie-eenheid gaf de ziel drie vermogens  

In mijn gebruikelijke toestand dacht ik na over de pijn die mijn lieve Jezus leed 
in de Hof van Olijven toen Hij al onze schulden voor Zich zag. Toen zei Jezus 
binnen in mij, hevig gekweld: “Mijn dochter, Mijn smart was enorm en niet te 
begrijpen voor de geschapen geest, vooral wanneer Ik het vervormde verstand 
zag van de mens. Het prachtige beeld van Mij dat Ik erin kopieerde was niet 
langer mooi maar lelijk en afschuwelijk.  

Ik begiftigde de mens met een wil, een verstand en een geheugen. In het begin 
schitterde de glorie van Mijn hemelse Vader in de menselijke wil die Hij als 
eerste Akt Zijn macht, heiligheid en verhevenheid meedeelde. Hierdoor verhief 
en bekleedde Hij de menselijke wil met diezelfde heiligheid, macht en adel. Op 
die manier liet Hij alle wegen tussen Hem en de menselijke wil open, zodat deze 
zich altijd meer zou kunnen verrijken met de schatten van Mijn Godheid. 
Tussen de menselijke wil en de Goddelijke bestond geen ‘uw’ en ‘mijn’, alles 
was gemeenschappelijk - met wederzijdse overeenstemming. De menselijke wil 
was ons beeld, hij was van Ons en hield Ons verborgen. Ons leven moest zijn 
leven zijn en daarom vormde Mijn Vader, als eerste Akt, de menselijke wil vrij 
en onafhankelijk, zoals Zijn Wil was, als eerste Akt. Maar hoe is deze menselijke 
wil ontsiert! Hij was vrij maar maakte zich tot slaaf van de hevigste begeerten. 
Ach, het is de wil die het begin is van alle menselijke kwaad! Hij is niet langer 
herkenbaar. Hoe diep is hij gevallen, hoe walgelijk is hij om aan te zien. 

Aan de tweede Akt nu, werkte Ik, Zoon van God, mee door de mens met 
verstand te begiftigen. Daaraan voegde Ik Mijn wijsheid toe - de kennis van alle 
dingen - zodat hij, door deze te kennen, ervan kon genieten en vreugde kon 
vinden in wat goed is. Maar ach, wat een vat vol ondeugden is het verstand 
van het schepsel! Het heeft van deze kennis gebruikgemaakt om zijn Schepper 
te ontkennen. 

Aan de derde Akt nam de heilige Geest deel door het schepsel te begiftigen met 
een geheugen. Op die manier zou hij zich, bij het zich herinneren van vele 
weldaden, in een voortdurende liefdesstroom bevinden, in een voortdurende 
relatie. Liefde moest hem bekronen en omhelzen - zijn hele leven moest er op 
berusten. Maar hoe bedroefd blijft de eeuwige Liefde! Dit geheugen herinnert 
zich genot, rijkdom en zelfs het zondigen. 

En zo komt de Heilige Drie-eenheid buiten de gaven te staan die Zij Haar 
schepsel heeft gegeven.  

Mijn verdriet was onbeschrijfelijk bij het misvormd zien van de drie vermogens 
van de mens. Wij hadden Ons Koninkrijk in hem gevormd en hij heeft Ons eruit 
gegooid.” 


