
“Ons huisje in Nazareth was een echt Koninkrijk van de Goddelijke Wil.”                                           SG - De Goddelijke Wil 

Noveen tot de heilige Jozef -  Dag 3                                  BvdH 29 - 31 mei 1931  
 

Het zeer kleine huisje in Nazareth waar de Koningin van de Hemel, de hemelse 
Koning Jezus en de heilige Jozef leefden in het Koninkrijk van Goddelijke Wil. 

 

 
Daarna zette ik mijn daden in de goddelijke Wil verder. 
Mijn arme geest stopte in het kleine huisje van Nazareth 
waar de Koningin van de Hemel, de hemelse Koning Jezus en Sint Jozef leefden. 
in het Koninkrijk van Goddelijke Wil. 
 
Dit Koninkrijk is dus niet vreemd aan de aarde: 
Het huis van Nazareth, de familie die daar woonde behoorde tot dit Koninkrijk.  
En de Goddelijke Wil heerste daar op een volmaakte wijze. 
Terwijl ik dit dacht zei mijn grote Koning Jezus tegen mij: 
 

Mijn dochter, natuurlijk bestond het Koninkrijk van de Goddelijke Wil al op de aarde.  
Daarom is er een echte hoop dat de Goddelijke Wil terugkeert en dat Hij opnieuw zal 
heersen op de aarde. 
 
Ons huisje in Nazareth was Zijn echte Koninkrijk maar Wij hadden geen volk. 
 
Nu moet je weten dat iedere mens een koninkrijk is. 
Dit is de reden waarom het schepsel dat mijn Wil in haar laat heersen een klein Koninkrijk 
van het opperste Fiat kan genoemd worden. 
Zij is dus een klein huisje van Nazareth dat Wij bezitten op de aarde. 

 
En hoe klein het ook is, omdat onze Wil in haar heerst, 
- is de hemel niet gesloten voor haar, 
- heeft zij dezelfde rechten als in het hemelse Land, 
- heeft zij met dezelfde Liefde lief, 
- voedt zij zich daar met het voedsel van de Hemel, 
- is ze opgenomen in het Koninkrijk van onze oneindige gebieden. 
 

En om het grote Koninkrijk van onze Wil op aarde te vormen, zullen Wij eerst de kleine 
huisjes van Nazareth bouwen, dit wil zeggen: 
zielen die mijn Wil leren kennen om Hem in hen te laten heersen. 
Ik zal, samen met de soevereine Koningin, aan het hoofd staan van deze kleine huisjes. 
 
Omdat Wij de eersten waren die dit Koninkrijk op aarde bezaten, is het ons recht,  
- dat Wij aan niemand zullen overdragen-,  om hen te leiden. 
 

Met deze kleine huisjes reproduceren Wij ons huisje van Nazareth.  
 
Zij zullen zovele kleine staten, zovele provincies vormen. 
Nadat zij goed gevormd en geordend zijn, als zovele kleine Koninkrijken van onze Wil, 
zullen zij samensmelten om één Koninkrijk en één groot volk te vormen. 
 


