Noveen tot de heilige Jozef - Dag 2

BvdH 27- 21 oktober 1929

Voor de schepselen was de heilige Jozef mijn vader.
Mijn dochter, mijn Goddelijke Wil regeert.
Men kan Hem vergelijken met Mij, het Eeuwige Woord, dat neerdaalde uit de Hemel en
zich opsloot in de schoot van Mijn hemelse Moeder. Wie wist daar iets van?
Niemand, zelfs Sint Jozef wist in het begin van Mijn Conceptie niet dat Ik al midden
onder hen vertoefde. Alleen mijn onafscheidelijke Mama was op de hoogte van alles.
Zo had het grote wonder van mijn afdaling uit de Hemel werkelijk plaats op aarde.
Mijn Alomvattendheid was overal aanwezig en de Hemel en de aarde bestonden in Mij.
Nu was Ik opgesloten als een Persoon in de moederschoot van de Onbevlekte Koningin.
Niemand kende Mij. Niemand was op de hoogte hiervan.
Mijn dochter, in deze eerste stap is een parallel tussen
- Mij, het Goddelijk Woord, toen Ik uit de Hemel afdaalde, en
- Mijn Goddelijke Wil die zijn eerste stappen zette om te komen regeren op aarde.
Net zoals Ik mijn eerste stappen naar de H. Maagd, Mijn Moeder heb gericht,
zette mijn Wil zijn eerste stappen naar jou.
Mijn Wil vroeg jouw wil en jij hebt jouw wil aan Hem gegeven.
Hij vormde dan onmiddellijk Zijn eerste Akte van de ontvangenis in jouw ziel.
Naarmate Hij Zijn Kennis openbaarde en jou Zijn talrijke Goddelijke Slokjes gaf, groeide
Zijn Leven in jou om het begin van zijn Koninkrijk te vormen.
Maar gedurende een zeer lange tijd, wie wist hier iets over? Niemand. Alleen jij en Ik.
Na een tijdje werd mijn vertegenwoordiger, degene die jou leidde, zich bewust van wat
er in jou gaande was.
Hij gelijkt op Mijn vertegenwoordiger, Sint Jozef. Hij moest doorgaan als mijn vader
voor de schepselen. Vooraleer ik de moederschoot verliet, had Hij de grote eer en
de gave van het ‘weten’ dat Ik al onder jullie was.
Na die eerste stap zette Ik de tweede:
- Ik ging naar Bethlehem om er geboren te worden, en
- Ik werd herkend en bezocht door de plaatselijke herders.
Maar het waren geen invloedrijke mensen en ze hielden het heuglijke nieuws dat Ik al op
aarde was gekomen voor zichzelf. Daarom hebben Mij niet bekend te maken en het niet
overal verspreid. Zo bleef Ik de verborgen en onbekende Jezus voor allen.
Maar hoewel onbekend, was Ik al onder hen - symbool van mijn Goddelijke Wil.
Vele malen zijn anderen onder mijn vertegenwoordigers naar u toegekomen,
van dichtbij en van ver. En ze hoorden
- het wonderbare nieuws van de Heerschappij van mijn Goddelijke Wil,
- de Kennis over de Goddelijke Wil, en hoezeer deze Wil gekend wil zijn.(…)

De heilige Jozef had de grote eer en de gave te ‘weten’ dat Ik al onder jullie was.

SG– De Goddelijke Wil

