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Deelnemen aan de smarten van onze Koningin - Mama. 

 
"Iedereen kan delen in de verdiensten en in de genaden die voortkomen uit de Smarten 
van mijn Mama.  
 
1.Iemand die, reeds vooraf,  
- zichzelf in de handen van de Voorzienigheid legt,  
- en zich aanbiedt om alle pijnen, ellende, ziekten, laster en alles te lijden wat de Heer 
over haar zal laten komen, krijgt deel aan de eerste smart bij de profetie van Simeon.  
 
2. Wanneer Iemand die zich daadwerkelijk te midden van lijden bevindt, en erin berust,  
- zich vaster aan Mij hecht en Mij niet beledigt,  
dan is het alsof Ik gered word uit de handen van Herodes,  
- en Ik veilig en gezond bewaard word in het Egypte van dit hart. 
En deze persoon heeft deel aan de tweede smart.  
 
3. Wanneer iemand zich neerslachtig en koud voelt, verstoken van Mijn aanwezigheid,  
en toch standvastig en trouw blijft aan haar gebruikelijke praktijken, 
en hierbij nog de gelegenheid te baat neemt om Mij te beminnen en Mij meer te zoeken, 
zonder moe te worden,  
dan neemt die persoon deel aan de verdiensten en genaden die mijn Moeder verworven 
heeft toen Ik verloren was.  
 
4. Wanneer iemand, in elke omstandigheid die zij ontmoet, vooral als zij Mij ernstig 
beledigd, veracht, en vertrapt ziet, probeert Mij in eer te herstellen, medelijden met Mij 
heeft en bidt voor hen die Mij beledigen, 
dan is dit alsof Ik in die ziel mijn eigen Mama ontmoet. Als zij het had kunnen doen, dan 
zou zij Mij bevrijd hebben uit de handen van mijn vijanden. 
En zij neemt deel aan de vierde smart.  
 
5. Wanneer Iemand haar zinnen kruisigt uit liefde voor mijn kruisiging,  
en probeert de deugden van mijn kruisiging in zichzelf te kopiëren,  
dan neemt die persoon deel aan de vijfde smart. 
 
6. Wanneer Iemand voortdurend aanbidt, mijn Wonden kust, eerherstel brengt, dankt, in 
naam van de gehele mensheid, dan is het alsof zij Mij in haar armen houdt, 
- net zoals mijn Mama Mij vasthield toen Ik van het Kruis afgenomen werd. 
En zij neemt deel aan de zesde smart.  
 
7. Wanneer iemand in mijn Genade blijft en daaraan beantwoordt, en niemand anders 
dan Mij een plaats geeft in haar hart, dan is het alsof deze persoon Mij begraaft in het 
centrum van haar hart. En zij neemt deel aan de zevende smart." 
 


