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 Dag 8  -   8de Mirakel van onze onvoorstelbaar grote Liefde.  
 

De Schepper neemt de gestalte aan van een pasgeboren kindje om het schepsel te 
bereiken en geen schrik aan te jagen. Hij vraagt het hart van de mens als aalmoes.  

 
 
“Mijn dochter, laat Mij niet alleen. Leg je hoofd tegen de schoot van mijn lieve Mama. Zelfs 
aan de buitenkant zal je mijn zuchten en nederig smeken horen. 
 
Toen Ik merkte, dat noch mijn zuchten, noch mijn nederig smeken de schepselen bewoog tot 
medelijden met mijn Liefde, nam Ik de houding aan van de armste bedelaar.  
 
Ik strekte mijn Hand uit. Ik vroeg hun ziel, als teken van medelijden en tenslotte als aalmoes. 
Ik vroeg hun genegenheid en hun hart.  
 
Mijn Liefde wou het hart van de mens veroveren, tegen welke prijs ook. Ik zag dat hij, na 
deze zeven mirakelen van Mijn Liefde, zich nog altijd verzette en zich doof hield.  
Hij bekommerde zich niet om Mij en wilde zich nog niet overgeven.  
 
Mijn Liefde duwde Mij nog verder. Zij had moeten ophouden.  
Maar neen, Zij wou haar grenzen nog meer overschrijden.  
Vanuit de Schoot van mijn Mama liet Zij mijn stem horen in elk hart. Zij deed dit op een zo 
minzame wijze, met vurigste verzoeken en de meest indringende woorden. 
 
Weet je wat Ik hen zei ? 
“Mijn kind, geef Mij je hart! Ik zal je alles geven wat je wenst, op voorwaarde dat jij  
Mij in ruil daarvoor je hart schenkt. Ik ben vanuit de hemel neergedaald om het te 
veroveren. Alsjeblief, weiger Mij dit niet! Ontgoochel mijn verwachtingen niet!”  
 
En Ik zag hen nog weerbarstiger. Velen keerden Mij de rug toe. Dan begon Ik te kreunen. 
Ik vouwde mijn kleine handjes.  
En met een stem, verstikt door het kreunen, zei Ik:   
 
“Ik ben de kleine bedelaar! Jullie willen Mij jullie hart niet geven, niet eens als aalmoes?  

Is dit niet het grootste mirakel van mijn overgrote Liefde: 

- dat de Schepper de gestalte aanneemt van een baby om de mens  te kunnen bereiken,  
om  hem geen angst aan te jagen?  
- dat Hij uiteindelijk als aalmoes om het hart van de mens bedelt?” 
 
Als Hij ziet dat de mens dit niet wil doen, bidt Hij vurig. Hij kreunt en weent.”  
 
Dan hoorde ik Hem zeggen: “En jij, wil jij Mij je hart niet geven?  
Of wil jij Mij ook laten kreunen, wenen en bedelen om Mij jouw hart te geven?  
Wil jij Mij de aalmoes weigeren die Ik je vraag?“   
 
Toen Hij dit zei, hoorde ik Hem kreunen. 
Ik antwoordde Hem: „Mijn Jezus, ween niet. Ik geef Je mijn hart en al het mijne.“ 
 
Dan zei de innerlijke stem: “Ga verder naar het negende mirakel van mijn overgrote Liefde.” 
 
 


