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De hoogste en meest verheven mysteries van onze heilige religie zijn: 
Jezus in het H. Sacrament en de verrijzenis van onze lichamen in heerlijkheid. 

 

(…) Ik zie Jezus of een priester het H. Misoffer opdragen. 
Jezus wil me laten begrijpen dat de H. Mis alle diepe waarheden van onze godsdienst  
bevat. 
 
Ah! Ja, de H. Mis zegt ons alles en spreekt tot ons over alles.  
De H. Mis herinnert ons aan onze Verlossing. 
Zij spreekt ons, stap voor stap, over de pijnen die Jezus voor ons heeft geleden. 
Zij openbaart ons ook Zijn immense Liefde. 
- Hij was immers niet tevreden met te sterven aan het Kruis.  
- Hij wilde zijn offer voortzetten in de allerheiligste Eucharistie.   
 
De H. Mis zegt ons ook dat onze lichamen  
- door de dood tot as zullen gereduceerd worden en vergaan, 
- op de dag van het oordeel opnieuw zullen verrijzen,  
 samen met Christus, tot een onsterfelijk en gelukzalig leven.  
 
Jezus liet me inzien dat  
- het meest troostvolle voor een christen, en 
- de hoogste en meest verheven mysteries van onze heilige religie  
zijn:  
Jezus in het H. Sacrament en de Verrijzenis van onze lichamen in heerlijkheid.  
 
Dit zijn verheven mysteries, die wij pas na dit leven op aarde zullen begrijpen. 
Maar Jezus in het H. Sacrament laat ons hen met onze eigen handen bijna aanraken, 
en dit op verschillende manieren.   
 
Ten eerste, zijn Verrijzenis.  
Ten tweede, zijn staat van “nietigheid “onder de gedaanten van brood en wijn, 
hoewel Jezus er daadwerkelijk in aanwezig is, levend en reëel.   
Zodra die gedaanten geconsumeerd zijn, bestaat zijn reële aanwezigheid niet meer.  
 
Als deze gedaanten opnieuw worden geconsacreerd,  
komt Hij terug om zijn sacramentele toestaat aan te nemen.  
 
Jezus herinnert ons in het H. Sacrament aan de verrijzenis van ons lichaam in heerlijkheid. 
 
Net zoals Jezus, als zijn sacramentele toestand ophoudt,  
- in de schoot van God, Zijn Vader, verblijft, 
zo gaat ook onze ziel - als ons leven ophoudt, in de hemel, in de schoot van God, wonen, 
terwijl ons lichaam verteerd wordt.  
 
We kunnen dus zeggen dat het niet meer zal bestaan. 
Maar dan, door een wonder van de almacht van God,  
- zal ons lichaam opnieuw tot leven komen. 
En het zal, verenigd met de ziel, samen de eeuwige zaligheid genieten.  
 
Kan er iets een mensenhart meer troosten, dan te weten  
- dat niet alleen de ziel maar ook het lichaam  
voor eeuwig zal genieten in de hemelse vreugden.  



 

“Met zijn onmetelijk Licht zal God ons allen in Zich opnemen”                                                         SG - De Goddelijke Wil 

 
 
Het lijkt mij alsof op die dag de zon zal tevoorschijn komen in een hemel van sterren. 
Wat gebeurt er dan?  
Met haar immense licht absorbeert de zon de sterren en doet hen verdwijnen.  
Toch blijven de sterren bestaan.  
God is de zon en alle gelukzalige zielen zijn de sterren. 
 
Met zijn onmetelijk Licht zal God ons allen in Zich opnemen, zodanig dat wij  
- in God zullen bestaan en 
- in de immense zee van God zullen zwemmen.  
 
O, hoeveel dingen vertelt Jezus ons in het H. Sacrament!   
Maar wie kan ze ons allemaal vertellen. 


