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In Vlaanderen (en uiteraard ook in de rest van België) vierden we donderdag 
laatstleden SACRAMENTSDAG, vandaag zondag, wordt dit Hoogfeest in 
Nederland (en ook in Italië) gevierd. Vandaar nog een passage uit het Boek van 
de Hemel waarin Jezus het heeft over het Sacrament van de Eucharistie. 

 
het doel van het Sacramentele Leven van Jezus                         
(deel 15 – 27.3.1923) 

Na de Communie te hebben ontvangen toonde mijn lieve Jezus Zich 
en strekte Zijn hand naar me uit en zei:  

“Mijn dochter, kom in Mijn armen en tot in Mijn Hart. Ik heb Me 
bedekt met de eucharistische sluiers om geen angst te zaaien.         
In dit Sacrament ben Ik afgedaald in de diepste afgrond van 
vernederingen, om het schepsel tot Mij te verheffen en haar met Mij 
zodanig te vereenzelvigen dat zij een wordt met Mij. En door Mijn 
sacramenteel Bloed te laten vloeien in haar aderen, maak Ik Mij tot 
leven van haar hartslag, gedachte en hele zijn. Mijn Liefde verteert 
Mij en verlangt het schepsel in Mijn vlammen te verteren. Zo kan Ik 
het als een ander Ik doen herboren worden. Daarom wilde Ik Me 
verbergen onder deze eucharistische sluiers en zo verborgen in haar 
binnengaan, om deze omvorming van het schepsel in Mij te doen 
gebeuren. Maar om deze omvorming te laten plaatsvinden, is echter 
de juiste gesteltenis nodig van de kant van het schepsel.  

En Mijn liefde tot het uiterste, bracht bij de instelling van het 
Sacrament van de Eucharistie, vanuit Mijn Godheid andere 
genaden, gaven, gunsten en licht naar buiten voor het heil van de 
mens, om hem waardig te maken om Mij te ontvangen.  
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Ik zou kunnen zeggen dat dit zoveel goeds naar buiten bracht dat de 
gaven van de Schepping werden overtroffen. Eerst wilde Ik hem de 
genaden geven om Mij te ontvangen en dan Mijzelf om hem de ware 
vrucht van Mijn Sacramentele Leven te geven.                             
Maar om zielen van deze giften te voorzien vraagt het enigszins een 
ledigen van zichzelf, een afkeer van de zonde en een verlangen om 
Mij te ontvangen. Deze gaven dalen niet neer in verrotting of in 
modder. Zonder Mijn giften hebben de zielen dus niet de juiste 
gesteltenis om Mij te ontvangen. En terwijl Ik in hen kom, vind Ik 
niet de lege ruimte om hen Mijn Leven mee te delen. Ik ben als 
dood voor hen en zij zijn dood voor Mij. Ik brand en zij voelen Mijn 
vlammen niet, Ik ben Licht en zij blijven toch verblind. Ach, hoeveel 
smarten zijn er in Mijn Sacramenteel Leven!   

 

Door gebrek aan geschiktheid voelen velen bij het Mij ontvangen 
niets van het goede en komen ze ertoe Mij te doen walgen. En als zij 
Mij blijven ontvangen vormen zij Mijn onophoudelijke Calvarie en 
hun eeuwige veroordeling. Indien het geen liefde is die hen 
aanspoort om Me te ontvangen, is het voor Mij nog een belediging 
meer die ze Mij aandoen en voor hen een zonde meer die zij aan hun 
zielen toevoegen.                                                                               
Bid daarom en breng eerherstel voor de vele misbruiken en 
heiligschennissen bij het Mij ontvangen in het Sacrament.”                 

 
Gisteren, tijdens onze eerste conferentienamiddag, hadden we het ook over de 
leegte die Hij in ons moet vinden - zodat Hij deze kan vullen. Hoe belangrijk is 
het dus om ons van alles en allen te onthechten en los te maken, te ledigen, 
ook van onszelf (wie vol is van zichzelf geeft Hem geen ruimte).  Zo ‘komt het 
schepsel dichter bij Mij en Ik bij haar’, zegt Hij tot Luisa én tot ons. 
 

Volgende zaterdag 25 juni en ook zaterdag 2 juli zullen we het daar onder 
andere ook weer over hebben. WELKOM - in het Willen van God - aan wie er op 
een van die samenkomsten zal zijn! 
 


