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Ik werkte samen met Sint-Jozef om ons van de belangrijkste levensbehoeften   
te voorzien. Het was de Liefde die rende. 

 
(…) Ik hield teveel van hen, en Ik wilde geven. 
Ik wilde de veroverende Jezus zijn, hun mijn veroveringen en mijn triomfen geven om hen 
voor Mij winnen. 
Zo was mijn Leven hier beneden niets anders was dan een voortdurende daad  
- van heldhaftige Liefde die nooit “genoeg” zegt,  
- van veroveringen en triomfen, om mijn kinderen gelukkig te maken. 
 
Dit deed Ik in alles. 
Als Ik op weg ging, had Ik de mogelijkheid om Mij van de ene stad naar de andere te 
kunnen verplaatsen zonder gebruik te maken van mijn stappen. 
Maar Ik wilde lopen, mijn Liefde leggen in elke stap, in elke stap die liep, liep… 
En Ik wilde Mijzelf laten overwinnen en zegevieren in mijn stappen. 
 
O! Als de schepselen aandacht aan Mij zouden schenken, zouden zij in mijn stappen de 
voortdurende kreet horen: "Ik ren, Ik ren, op zoek naar schepselen, om hen lief te 
hebben en om geliefd te worden."   

 
Als Ik met Sint-Jozef samenwerkte om Mij van de belangrijkste levensbehoeften te 
voorzien, dan was het de Liefde die rende.  
Het waren veroveringen en triomfen die Ik behaalde. 

 
Want één Fiat was voor Mij voldoende om over alles te beschikken. 

De Hemel stond versteld omdat Ik mijn handen gebruikte voor een klein gewin. 
De engelen waren verbaasd en stil, toen zij zagen hoe Ik Mij verlaagde tot de meest 
nederige taken van het leven. Maar mijn Liefde had haar uitlaatklep. 
Zij vulde en stroomde over in al mijn daden. 
En Ik was altijd de goddelijke Overwinnaar en triomferende.  
 
Het nemen van voedsel was voor Mij niet noodzakelijk. 
Maar Ik nam het  
- om meer liefde te laten lopen en  
- om nieuwe veroveringen en triomfen te maken.   
 
Daarom heb Ik Mij overgegeven aan de meest nederige en laagste dingen van het leven. 
Deze waren voor Mij niet nodig.  
Maar Ik heb het gedaan  
- om vele verschillende wegen te vormen om mijn Liefde te laten stromen, en  
- om nieuwe veroveringen en triomfen te vormen over Mijn Mensheid,  
om er een geschenk van te maken aan hen die Ik zozeer heb liefgehad. 
 
Daarom, wie mijn Liefde niet ontvangt en Mij niet liefheeft,  
- vormt mijn pijnlijkste martelaarschap, en kruisigt mijn Liefde. 
 
 
 
 


