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Voor het grote wonder van Mijn Menswording koos Ik Mijzelf een arme maagd.  
De maagdelijke heilige Jozef  was voor Mij een beschermer en als een vader. 

 
 
Daarna dacht ik aan de drie wijzen die het kindje Jezus bezochten in de grot van Bethlehem. 
Mijn steeds liefdevolle Jezus zei: 
 
"Mijn dochter, je ziet de orde in Mijn Goddelijke Voorzienigheid.  
Voor het grote wonder van Mijn Menswording, koos en gebruikte Ik een arme maagd.  
Als bescherming en als vader, koos ik de maagdelijke heilige Jozef, zo arm dat hij moest 
werken om in ons levensonderhoud te voorzien.  
 
Zie je, zoals in het grootste Werk,  
- en groter kan het mysterie van de Incarnatie niet zijn,  
maken Wij gebruik van personen die uiterlijk niet opvallen.  
 
De waardigheden, de scepters, de rijkdommen, zijn altijd rook,  
- die de ziel verblinden, en haar beletten door te dringen tot de hemelse geheimen,  
om een grote Daad van God te ontvangen, en God zelf. 
 
Maar om Mijn komst aan de volkeren bekend te maken,  
- het Woord van de Vader op de aarde, 
wilde Ik gebruik maken van koninklijke autoriteiten, geleerde en onderlegde mannen. 
 
Door hun gezag konden zij de Geboorte van God verspreiden, en ook doen indringen bij de 
volkeren. Hoewel de ster door allen gezien was, schonken er slechts drie aandacht aan en 
volgden haar.  
 
Dit wil zeggen, onder de zovelen, luisterden enkel zij die een zekere heerschappij over zichzelf 
bezaten. Zij vormen een lege plaats in zichzelf. Zij zagen niet enkel de ster.  
Zij hoorden ook innerlijk mijn oproep die een echo in hen vormde.  
Zij ontzagen zich geen offer en hielden geen rekening met geroddel, spot.(…) 
 
Je ziet dat om het grote geschenk van de Menswording te kunnen geven,  
een Maagd nodig was 
- die nooit leven gegeven had aan haar menselijke wil,  
- die meer van de hemel dan van de aarde was,  
dat een voortdurende wonder haar geschikt maakte voor dit grote Wonder.  
 
Het was niet nodig de aandacht van de volkeren te trekken door uiterlijke dingen en menselijke 
middelen.  
 
Maar in dit alles, en ook om mijn Komst bekend te maken aan de mensen,  
hadden Wij mensen nodig  
- die een heerschappij over zichzelf hadden, en  
- die een kleine leegte in zichzelf vormden, om mijn Oproep te kunnen laten weerklinken  
 


