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Een dochter die haar vader bemint   

verenigt al haar broers en zussen en verrast haar vader. 

  
Ik miste mijn lieve Jezus en mijn arme hart was pijnlijk verpletterd.  
Oh! Hoezeer leed en kreunde het! 
 

Terwijl ik mijn gebruikelijke ronde in de gehele Schepping om de daden van zijn Wil in 
haar te volgen, kwam ik aan de zee. Ik riep mijn Jezus en zei tegen Hem: 

“Mijn Jezus, kom, kom terug! Jouw kleine dochter roept Je in de zee. 
Ik roep Je via het gefluister in de immensiteit van het water. 
Ik roep Je in het zilveren flitsen van de vissen.  
Ik roep Je met de kracht van uw Wil die zich in dit water uitstrekt. 

 
Als je niet wilt luisteren naar mijn stem die Je roept, luister dan naar alle onschuldige 
stemmen die uit deze zee opstijgen en Je roepen. Oh! Verplicht mij niet om druk op u te 
zetten! Ik kan het niet meer uithouden!” 
Helaas, ondanks alle stemmen van de zee, kwam Jezus niet. 
 

Ik moest dus verder gaan naar de zon en ik heb Hem vandaar geroepen.  
Ik heb Hem geroepen in de immensiteit van zijn licht.  
Ik heb Hem zo geroepen in alle dingen.  
Ik heb Hem geroepen in de naam van elk geschapen ding en met zijn eigen Wil die over 
hen regeert. 
 

En toen ik onder het hemelgewelf aankwam, zei ik tot Hem:  

“Luister, Jezus, ik breng U al uw werken.  

Hoor Je de stem van de gehele hemel niet, de ontelbare stemmen van de sterren die tot 
U roepen? Ze willen U omringen en hun Schepper en Vader bezoeken, en U wil hen  
wegsturen?” 
 

Terwijl ik dit zei, kwam mijn lieve Jezus in het midden van al zijn werken staan.  

En Hij zei tot mij:  

“Mijn dochter. Wat een mooie verrassing geef je Mij vandaag!  
Je hebt al mijn Werken meegebracht om Mij te bezoeken.  
Ik voel mijn glorie en mijn geluk verdubbelen terwijl Ik mij omringd zie door al mijn 
Werken, die ik als mijn kinderen herken. 
 

Je hebt vandaag gehandeld als een dochter  
- die haar vader zeer bemint, en 
- die beseft dat haar vader graag door al zijn kinderen omringd en bezocht wordt. 
 
Dit meisje roept hen allemaal, en ze houdt van elk van hen.  
Zij verzamelt al haar broers en zussen en verrast haar vader.  
Niet één ontbreekt en de vader erkent alle leden van zijn familie.  
Oh! Hoe verheerlijkt voelt hij zich door al zijn kinderen!  

Zijn geluk bereikt een hoogtepunt. En om zijn vreugde mee te delen, bereidt hij een groot 

feest voor. En de vader en zijn kinderen vieren samen feest.”(…) 


