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HEMELVAART van de HEER 
 

"Mannen van Galilea, 
Waarom blijft gij zo naar de hemel zien?" 

(Hand 1,11) 
 

 
 
 

‘Hij is opgevaren naar den hoge, 
Hij heeft gevangenen meegevoerd, 

Hij heeft gaven gegeven aan de mensen.’ 
 

‘Hij is opgestegen’: 
dit betekent dat Hij eerst in de diepte is afgedaald, 

tot op de aarde. 
Hij die is neergedaald, 

is dezelfde die ook is opgestegen hoog boven alle hemelen, 
om het heelal te vervullen. 

 
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efese 4, 8-10 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uit HET BOEK VAN DE HEMEL                                                                         Deel 34 – 20 mei 1936                     

Daarna vergezelde ik de Hemelvaart van Jezus. Hoe mooi was Hij, 
een en al majesteit, bekleed met het schitterendste licht dat de 
harten verrukte en ketende om Hem lief te hebben!  
En mijn lieve Jezus, een en al goedheid en liefde, zei me: 
"Mijn gezegende dochter, er is niets in Mijn leven dat niet het 
Koninkrijk van Mijn Goddelijke Wil symboliseert. Op deze dag van 
Mijn Hemelvaart voelde Ik Mij zegevierend en triomferend. Mijn 
pijnen waren voorbij, of liever, Ik liet Mijn pijnen die Ik had geleden, 
te midden van Mijn kinderen op aarde achter, als hulp, kracht en 
ondersteuning. Ook als toevluchtsoord om Mij in hun lijden te 
verbergen, om uit het Mijne bij hun lijden heldhaftigheid te putten.  
Ik kan zeggen dat Ik Mijn lijden, Mijn voorbeelden en Mijn Leven 
zelf achterliet, als zaaizaad dat het Koninkrijk van Mijn Goddelijke 
Wil zou laten groeien en rijpen. Zo vertrok Ik en bleef Ik - Ik bleef 
krachtens Mijn lijden, Ik bleef in hun harten om geliefd te worden.  
 
Nadat Mijn Allerheiligste Mensheid ten Hemel steeg voelde Ik 
intenser de band met de menselijke familie. Het zou dus niet 
passend zijn geweest  de liefde van Mijn kinderen en broeders, die 
Ik op aarde achterliet, niet langer te ontvangen. Daarom bleef Ik in 
het Allerheiligste Sacrament om Mij voortdurend aan hen te geven 
en opdat zij zich aan Mij zouden geven, om hen zo rust en 
verlichting te doen vinden en de remedie in al hun noden.  Onze 
werken lijden niet aan veranderlijkheid, wat We een keer doen, 
doen we altijd.  

 
Verder had Ik op deze dag van Mijn Hemelvaart een dubbele kroon, 
de kroon van Mijn kinderen die Ik het Hemelse Vaderland binnen-
bracht, en de kroon van Mijn kinderen die Ik op aarde achterliet, 
symbool voor de weinigen die het beginsel van het Koninkrijk van 
Mijn Goddelijke Wil zullen hebben. Al wie Mij naar de hemel zagen 
opstijgen ontvingen heel veel genaden, om leven te hebben, om het 
Koninkrijk van de Verlossing bekend te maken, om de fundamenten 
van Mijn Kerk te vormen, om op hun moederlijke schoot alle 
menselijke generaties bijeen te brengen. Dus de eerste kinderen van 
het Rijk van Mijn Wil zullen met weinigen zijn, maar de genaden 
waarmee zij zullen worden bekleed zullen zodanig talrijk zijn, dat zij 
leven zullen voortbrengen om allen op te roepen in dit Heilige Rijk 
te leven.   
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Een wolk van licht omsloot Mij, die Mijn aanwezigheid onttrok aan 
het zicht van Mijn discipelen die als in extase naar Mijn Persoon 
bleven staren - Mijn schoonheid was zo overweldigend - en hun blik 
in vervoering hield. Dit was zo intens dat ze niet wisten hoe ze hun 
ogen moesten neerslaan om naar de aarde te kijken. Er waren zelfs  
Engelen nodig om hen op te schrikken en hen naar het Cenakel te 
doen terugkeren. 
 

Ook dit staat symbool voor het Rijk van Mijn Willen: het licht dat de 
eerste kinderen zal bekleden die de schoonheid, de overweldiging, 
de vrede van Mijn Goddelijke Fiat zullen dragen, zal zodanig en zo 
hevig zijn dat ze zich gemakkelijk zullen overgeven om een zo groot 
goed te willen kennen en liefhebben.  
  

En te midden van de discipelen was er nu Mijn Mama. Zij hielp bij 
Mijn vertrek naar de Hemel, dit is het allermooiste symbool.  Zo is 
Zij de Koningin van Mijn Kerk die Zij helpt, beschermt en verdedigt. 
Zij zal te midden van de kinderen van Mijn Wil verblijven, Zij zal 
altijd de voortrekker zijn, het leven, de gids, het volmaakte model, 
de meesteres van het Koninkrijk van het Goddelijke Fiat dat Haar zo 
nauw aan het hart ligt. Het is haar bezorgdheid, haar vurig 
verlangen, haar delirium van moederlijke liefde, die haar kinderen 
op aarde in het Koninkrijk wil waarin Zij leefde. Ze is niet tevreden 
enkel haar kinderen in de hemel te hebben in het Koninkrijk van de 
Goddelijke Wil, maar Zij wil ze ook op aarde. Zij voelt dat Ze de 
opdracht die Ze als Moeder en Koningin van God heeft gekregen, 
nog niet heeft voltooid. Haar missie is niet voleindigd zolang de 
Goddelijke Wil nog niet op aarde heerst te midden van schepselen.  
Ze wil kinderen die op Haar gelijken en die de erfenis van hun 
Mama bezitten.  
 

Daarom is de grote Vrouwe een en al oog om te waken, een en al 
hart om lief te hebben, om te helpen wie ze op de een of andere 
manier geschikt ziet om te willen leven van de Goddelijke Wil.   
 

Denk er dus aan dat Zij je in moeilijkheden omringt, je steunt en 
sterkt. Ze neemt jouw willen in haar moederlijke handen zodat je 
het leven van het Verheven Fiat kunt ontvangen." 
 

Zalig Hoogfeest in Gods Heilig Willen! 
 


