
“Elke Hostie kreeg de eer die mijn Godheid toekomt.”                                                                        SG - De Goddelijke Wil  

 

5de Geheim van het Licht - De Instelling van de Heilige Eucharistie. 
 

Toen Ik mijn Liefde-Sacrament instelde, wilde Ik eerst Mijzelf ontvangen. 
                                                                                                                                                           BvdH 15 - 18 juni 1923                                                                                                                     

                                  

Toen Ik dit grote Sacrament instelde, 
heeft mijn eeuwige Wil, in vereniging met mijn menselijke wil, 
Mij alle geconsacreerde Hosties getoond, 
die zouden bestaan tot aan het einde van de tijden. 

Ik keek naar alle en nuttigde hen één voor één. 
Ik zag in elke Hostie mijn sacramenteel Leven,  Levend en 
met een vurig verlangen om zich aan de mensen te geven. (...) 

 
Mijn Mensheid, in naam van de gehele mensenfamilie,  
- nam de verplichting van allen om Mij te ontvangen, op Zich en  
- maakte in Zichzelf een woonplaats voor elke Hostie.  
 
Mijn Godheid, onafscheidbaar van mijn Mensheid  
omringde elke sacramentele Hostie met Eer, Lof en Goddelijke Zegeningen,  
zodat Mijn Majesteit in de harten kon ontvangen worden met de gepaste Waardigheid.  
 
Elke sacramentele Hostie  
- werd aan Mij toevertrouwd en   
- werd de verblijfplaats van mijn Mensheid.  
Elke Hostie kreeg de eer die mijn Godheid toekomt.  
Hoe had Ik anders in het schepsel kunnen afdalen? 
 
Het was alleen door Mijzelf op deze manier te ontvangen  
- dat Ik mijn waardigheid en de eer die Mij toekomt veilig stelde en 
- dat Ik een woning oprichtte die mijn Persoon waardig is.  
 
Dat liet Mij toe om te verdragen : 
- heiligschennissen , onverschilligheid  
- oneerbiedigheden  en ondankbaarheid vanwege de mensen 
 
Indien Ik Mijzelf niet op deze wijze ontvangen had, kon Ik niet in de schepselen nederdalen. 
Zij hadden niet de juiste manier, noch de middelen gehad hebben om Mij te ontvangen. 
 
Wie kon zich zo’n overmatige Liefde voorstellen?  
 
Vooraleer in de harten van de mensen af te dalen, 
heb Ik Mezelf ontvangen 
- om mijn Goddelijke Rechten veilig te stellen en 
- om mijn Persoon te kunnen aanbieden aan de mensen. 
  
Ik wilde de mensen met diezelfde Daden bekleden 
die Ik volbracht toen Ik Mezelf ontving.  
 
Ik gaf hen de juiste ingesteldheid 
En zij kregen ‘bijna’ het recht om Mij te ontvangen.(...) 
 


