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Over de Ontvangenis van het Eeuwig Woord. 
Niets kan met mijn Ontvangenis vergeleken worden, 

noch Liefde, noch Grootheid, noch Macht.   

 
 

 
Ik dacht na over de Akt waarin het Eeuwig Woord vanuit de Hemel neerdaalde en in de schoot 
van de onbevlekte Koningin ontvangen werd. Mijn lieve Jezus zei mij innerlijk:  
“Mijn lieve dochter, 
de Ontvangenis van mijn hemelse Mama was wonderbaar. 
Zij is ontvangen in de Zee die voortkwam uit de Goddelijke Personen.  
Mijn Ontvangenis gebeurde niet in de Zee die uit Ons voortkwam,  
maar in de grote Zee die in Ons gevestigd is. 
 
Onze Godheid zelf daalde af in de maagdelijke schoot van deze Maagd  
en werd ontvangen.   
 
Het is juist te zeggen dat het Woord ontvangen werd. 
Mijn hemelse Vader en de H. Geest waren echter onafscheidelijk van Mij. 
Ik was degene die handelde, maar Zij werkten mee.  
 
Stel je twee reflectoren voor, waarvan de ene in de andere eenzelfde voorwerp weerspiegelt.   
Deze voorwerpen zijn met drie, en het voorwerp in het midden is het handelende deel, 
- lijdend, smekend. 
De anderen blijven samen met hem, vergezellen hem en zijn toeschouwer; 
 
Zo kan gezegd worden dat van de twee reflectoren,  
- de ene de H. Drievuldigheid was, en - de andere mijn lieve Mama. 
 
Zij bereidde tijdens de korte periode van haar leven, met een voortdurend Leven in mijn Wil  
in haar maagdelijke schoot, de kleine goddelijke Bodem voor 
- waar Ik, het eeuwige Woord, Mij met menselijk vlees zou bekleden.  
Nooit zou Ik in een menselijke bodem afgedaald zijn.  
 
En toen de H. Drievuldigheid zich in haar spiegelde, werd Ik ontvangen.  
 
Terwijl dezelfde Drievuldigheid in de Hemel bleef,  
- werd Ik in de schoot van deze edele Maagd ontvangen. 
Alle andere dingen, hoe groot, edel, verheven en wonderbaar zij ook zijn, ook de 
Ontvangenis van de maagdelijke Koningin zelf, komen op een tweede of andere plaats. 
 
Er is niets dat kan vergeleken worden met Mijn Ontvangenis, 
noch Liefde, noch Grootheid, noch Macht.   
 
Het gaat hier  
- niet om een Leven te vormen,  
- maar wel Het LEVEN in te sluiten, dat allen Leven geeft.   
Het gaat hier  
- niet om Mij uit te breiden maar om Mij te begrenzen, om ontvangen te kunnen worden, 
- niet om te bekomen maar om te geven.   
 
Degene die alles geschapen heeft,  
sluit zichzelf in een geschapen en zeer kleine mensheid in! 
Dit zijn Werken enkel van een God, en van een God, die bemint en die tegen om het even 
welke prijs, het schepsel aan zijn Liefde wil binden, om bemind te worden.” 


