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             KERSTMIS  
Verlosser van de volken, kom. 

Gij wordt geboren uit een maagd: 
een wonder dat bewondering vraagt, 

want God alleen komt zo tot ons. 

Geen mensenkracht heeft dit bewerkt 
maar needrig laat zij God begaan: 

zo neemt het Woord een lichaam aan 
en bloeit het leven in de schoot. 

Al zwelt haar schoot als rijpend graan, 
de Maagd blijft een besloten hof, 
haar deugden schitteren tot lof 

van God die in zijn tempel komt. 

Uit ’t bruidsvertrek treedt Hij naar voor, 
uit koninklijke zaal, zo rein, 

de grote God, die mens wil zijn, 
gezwind en snel gaat Hij zijn weg. 

Gij evenbeeld van God de Heer, 
Gij schaamt U niet om mens te zijn. 
Geef nieuwe kracht in nood en pijn, 

neem weg de zwakheid van ons vlees. 

Uw kribbe schittert in de nacht 
die wijkt voor ’t nieuwe licht dat gloort. 

Dat nooit het duister ons bekoort 
maar wij gelovig tot U gaan. 

U, koning Christus, onze Heer, 
zij met de Vader en de Geest, 

zoals het altijd is geweest, 
hulde en eer in eeuwigheid. 
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Op 25 december 1900 schreef Luisa in haar dagboek - het BOEK van de HEMEL 
- hoe ze nadacht over de geboorte van Jezus. Gezien ze in haar gebruikelijke 
toestand was, voelde zij zich buiten zichzelf. En na te zijn rondgegaan, 
bevond ze zich in een grot waar zij de Koningin Mama zag in de akt van het 
schenken van levenslicht aan het Kindje Jezus.  Wat een geweldig 
wonderkind! Het leek Luisa dat zowel Moeder als Zoon getransformeerd 
waren in het zuiverste licht. Maar in dat licht zag men buitengewoon goed de 
menselijke natuur van Jezus die in zich de Godheid bevatte en als tot sluier 
diende om de Godheid te bedekken. Zodanig dat Hij, door de sluier van de 
menselijke natuur te verscheuren, God was, en bedekt met die sluier, Mens 
was. En hier is het immense wonder van Kerstmis: God en Mens, Mens en 
God, die zonder de Vader en de Heilige Geest te verlaten - gezien ware liefde 
nooit is verdeeld - in ons midden komt wonen. 
Nu leek het Luisa dat Moeder en Zoon Zich op dat zo gelukkige moment 
bleven ophouden als waren Ze vergeestelijkt. Zonder de minste moeite 
verliet Jezus de moederschoot, Beiden overlopend van een buitensporigheid 
van liefde. Met andere woorden, deze uiterst heilige lichamen werden 
getransformeerd in Licht, en zonder de minste belemmering kwam Licht-
Jezus uit het Licht van de Moeder, terwijl zowel de Een als de Ander intact en 
onbeschadigd bleven en vervolgens terugkeerden naar hun natuurlijke staat.  
Maar wie kan de schoonheid omschrijven van dit Kleine Kindje dat, op het 
moment van Zijn geboorte, ook uitwendig de stralen van de Godheid 
overbracht? Wie kan de schoonheid van de Moeder omschrijven, die in deze 
goddelijke stralen volkomen geabsorbeerd bleef?  
En de heilige Jozef? Het leek Luisa alsof hij niet aanwezig was bij de akt van 
de geboorte, maar in een andere hoek van de grot verbleef, helemaal 
verzonken in dat diepe Mysterie. En al zag hij niet met de ogen van het 
lichaam, hij zag heel goed met de ogen van de ziel, omdat hij in sublieme 
extase in verrukking bleef. 
In de akt nu waarbij het Kleine Kindje het licht zag, zou Luisa zich hebben 
willen haasten om Hem in haar armen te nemen. De engelen verhinderden 
het haar echter zeggend dat de eer om Hem als eerste vast te nemen de 
Moeder toekwam. Toen keerde de Allerheiligste Maagd, als was ze ontdaan, 
terug in Zichzelf en uit de handen van een Engel ontving Zij Haar Zoon in 
Haar armen. In de gedrevenheid van liefde waarin Zij Zich bevond drukte Ze 
Hem zo stevig vast dat het leek alsof Ze Hem weer in Zich wilde 
insluiten. Vervolgens, om aan Haar vurige liefde uiting te geven, legde Ze 
Hem aan om te zogen. Hierbij werd Luisa volledig verniet, dit keer wachtend 
tot ze werd geroepen.  
Toen zei haar de Koningin: " Kom, kom je Geliefde vastnemen, verheug ook jij 
je om Hem en stort met Hem je liefde uit ." 
En Luisa naderde de Hemelse Mama die haar Jezus in de armen gaf. 

Dit is de wens voor ons allemaal nu het weer KERSTMIS is: 
verwelkomen we de geboorte van Jezus in ons leven met dezelfde vreugde 

en liefde als Luisa, de kleine dochter van de Goddelijke Wil! 


