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De eerste kus tussen Moeder en Zoon.  

 
 
Ik deed mijn rondgang in de Schepping en de Verlossing.  
Ik stond stil bij de Akt, toen de betoverende kleine baby uit de moederschoot tevoorschijn 
kwam en zich in de armen van zijn hemelse Moeder wierp. 
 
Hij wilde haar zijn overgrote Liefde betonen. Hij legde zijn kleine armpjes rond de hals van 
zijn lieve mama en kuste haar. 
De Goddelijke Koningin wou zelf ook haar Liefde uiten voor haar Goddelijke Kind. 
Zij gaf Hem haar moederlijke kus, zo innig, dat zij haar hart als het ware uit haar borst 
voelde springen.  
 
Dit waren de eerste Liefdesuitwisselingen tussen Moeder en Zoon. 
Ik dacht bij mezelf: Wie weet hoeveel Goeds Zij in deze liefdesuitingen ingesloten hebben!  
 
Mijn lieve Jezus liet zich zien als kleine baby die zijn Mama aan het kussen was en Hij zei 
tot mij: 
 
 „Mijn dochter,  
Ik wou deze uitwisseling van Liefde met mijn Mama. 
Alles wat onze hoogste Wil deed, was enkel een uitstorten van Liefde.  
 
En in de Koningin Maagd concentreerde Ik alle Liefdesuitingen die Wij in de ganse 
Schepping hadden uitgestort.  
 
De Goddelijke Wil was in haar. Hierdoor kon zij samen met mijn Kus, deze grote golf van 
Liefde opnemen en hem Mij terugsturen. 
 
Enkel iemand die in de Goddelijke Wil leeft, concentreert in zichzelf 
- de voortdurende Akt van de gehele Schepping, en  
- de gezindheid Hem naar God terug te zenden.” 
 
‘Wie mijn Goddelijke Wil bezit, kan Ik alles geven. En Zij kan Mij alles geven.’  
Wij brachten de Schepping tot stand als een uitstorting van Liefde, om haar aan het 
schepsel te geven. Zij blijft en zal altijd blijven.  
 
En iemand die in mijn Wil is,   
- is als aanwezig in ons Huis en   
- ontvangt onze continue uitstortingen  
met de voortdurende Akt van de ganse Schepping.  
 
Om haar te bewaren zoals Wij haar geschapen hebben,  
blijven Wij altijd in de Akt van haar te scheppen en tot het schepsel te zeggen: 
 
‘Onze uitstortingen, de zovele dingen die Wij geschapen hebben, zeggen tot jou:  
„ Ik heb je bemind, Ik bemin je en Ik zal je altijd beminnen.”‘  
 
En de ziel die zich door onze Goddelijke Wil laat beheersen, stort zich ook uit. 
Zij is onbekwaam onze overgrote Liefdesuitstortingen te bevatten.  
En zij zegt tot ons en herhaalt ons refrein:   
‘In uw Wil heb ik U bemind, bemin ik U en zal ik U altijd beminnen – altijd.’”  


