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Na het feest van de Openbaring,  
openbaart de Vader Zijn Zoon bij het doopsel in de Jordaan  
waarna Jezus Zichzelf openbaart op de bruiloft van Kana. 

 
De wijze koningen van ver, 

zij volgden de verheven ster, 
zij zijn van licht tot licht gegaan 
en boden God geschenken aan. 

Het hemels Lam stond wit en licht 
in ’t zuiver water opgericht. 

Met onze schuld heeft Hij gestaan 
als dopeling in de Jordaan. 

                            O teken van zijn macht zo groot, 
het water in de kruik werd rood. 

Toen Hij beval te schenken, schonk 
de schenker wijn en ieder dronk. 

 

                                 U, Jezus, zij de heerlijkheid, 
die heidenen verschenen zijt, 

met Vader en met Geest tezaam 
zij eeuwig lof uw grote Naam. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jezus zei tot hen: “Vult deze kruiken met water”.  
Zij vulden ze tot aan de rand. “Schept er nu uit en breng het naar 
de tafelmeester.” (Joh 2,7-8) 
 
Mijn allerliefste dochter, liefde doet Mijn Hart bonzen en Ik voel de behoefte 
jou te vertellen waarom Ik samen met Mijn Zoon Jezus aanwezig wou zijn 
op die bruiloft te Kana. Denk je dat het zomaar voor de plechtigheid was? 
Neen, dochter, er zijn diepe mysteries. Schenk Mij aandacht en Ik zal je 
nieuwe dingen vertellen: hoe Mijn moederliefde zich op een ongelooflijke 
manier liet zien en hoe de Liefde van Mijn Zoon aan de schepselen echte 
tekens gaf van vaderschap en koningschap. 
 
Luister nu. Mijn Zoon was teruggekeerd uit de woestijn en bereidde Zich 
voor op Zijn Openbaar Leven. Eerst wou Hij echter aan die bruiloft deel-
nemen en daarom stond Hij toe om uitgenodigd te worden. We gingen, niet 
om feest te vieren maar om grote dingen te doen voor het mensengeslacht. 
Mijn Zoon nam de plaats in van Vader en Koning in de gezinnen, Ik nam de 
plaats in van Moeder en Koningin. Door aanwezig te zijn hernieuwden We 
de heiligheid, schoonheid en ordening van het huwelijk zoals gevormd door 
God in Eden, bij Adam en Eva. Zij werden door het hoogste Wezen gehuwd 
om de aarde te bevolken en zich te vermenigvuldigen voor de groei van de 
toekomstige generaties. Het huwelijk is de kern waaruit het leven ontspringt 
van de geslachten. Men kan het de stam noemen van waaruit de aarde 
wordt bevolkt. De priesters en religieuzen zijn de takken. Indien het niet 
door de stam was, zouden de takken evenmin leven hebben. Vandaar dus 
dat Adam en Eva door de zonde - door zich aan de Goddelijke Wil te 
onttrekken - de heiligheid, schoonheid en ordening van het gezin verloren 
lieten gaan. En Ik, je Mama, de nieuwe en onschuldige Eva, ging samen 
met Mijn Zoon opnieuw orde brengen in wat God in Eden had gedaan.     
Hij stelde Mij aan tot Koningin van de gezinnen. Ik smeekte de genade af 
opdat het Goddelijke Fiat in hen zou heersen en de gezinnen Mij zouden 
toebehoren. Ik wou de plaats kunnen innemen in hun midden als Koningin. 
 
Maar dit is niet alles, Mijn dochter. Onze Liefde ontvlamde en wou laten 
weten hoeveel We van hen hielden. Ook wilden Wij hen de meest sublieme 
lessen geven. Zie, hoe dit gebeurde.  
Op het hoogtepunt van de maaltijd was er geen wijn meer. Mijn moederhart 
voelde zich verteerd van liefde en wilde hulp bieden. Wetend dat Mijn Zoon 
alles kon, zei Ik Hem smekend, overtuigd dat Hij Mij zou verhoren:  
“Mijn Zoon, het bruidspaar heeft geen wijn meer.” En Hij antwoordde Mij: 
“Mijn uur is nog niet gekomen om wonderen te doen”.  
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Zeer goed beseffend dat Hij niet zou weigeren wat Zijn Moeder Hem vroeg, 
zei Ik tot hen die bedienden aan tafel: “Doe wat Mijn Zoon je zegt en je zal 
hebben wat je wil. Echt, je zal zelfs meer hebben dan in overvloed”. 
 
Mijn dochter, in deze weinige woorden gaf ik de schepselen, de meest 
nuttige, noodzakelijke en sublieme les. Ik sprak met het hart van een 
moeder en zei: “Mijn kinderen, wil je heilig zijn? Doe de Wil van Mijn Zoon. 
Verzet je niet tegen wat Hij je zegt en je zal op Hem gelijken, Zijn heiligheid 
zal in jouw macht liggen. Wil je dat alle kwaad ophoudt? Doe wat Mijn Zoon 
je zegt. Wil je om het even welke genade, ook zelfs een moeilijke? Doe wat 
Hij je zegt en wat Hij wil. Wil je eveneens al het nodige voor het natuurlijke 
leven? Doe wat Mijn Zoon zegt.” In Zijn woorden, in wat Hij je zegt, in wat 
Hij wil, is immers zoveel macht verborgen dat het woord dat Hij spreekt, al 
wat je vraagt bevat. Het doet in je ziel de genaden ontspringen die je 
verlangt. Hoe velen zijn er niet vol hartstochten, zwak, bedroefd ongelukkig 
en ellendig? Nochtans bidden ze zonder ophouden, maar gezien ze niet 
doen wat Mijn Zoon zegt, lijkt de hemel voor hen gesloten en verkrijgen zij 
niets. Dat is een pijn voor je Moeder want terwijl ze bidden, verwijderen zij 
zich van de bron van alle goeds, die de Wil is van Mijn Zoon.  
 
De dienaars nu, deden precies wat Mijn Zoon hun zei: “Vul die kruiken met 
water en breng ze aan tafel”. Mijn geliefde Jezus zegende dat water en het 
werd uitstekende wijn. O, zij die doen wat Hij zegt en wil, zijn duizend keer 
gezegend! Mijn Zoon gaf Mij daarmee de grootste eer en Ik aanvaardde 
Koningin te zijn van de mirakelen. Het was daarvoor dat Hij Mijn vereniging 
en gebed wou toen Hij Zijn eerste wonder deed. Hij hield zoveel van Mij, 
dat Hij Mij als eerste en als Koningin, wou aanstellen, ook in wonderen. En 
met daden, niet met woorden zei Hij: “Als je genaden wilt en wonderen, 
kom naar Mijn Moeder. Ik zal nooit weigeren wat Zij wil.” 
 
Bovendien, Mijn dochter, door op deze bruiloft aanwezig te zijn, keek Ik 
naar de toekomstige eeuwen en zag het Rijk van de Goddelijke Wil op 
aarde. Ik keek naar de gezinnen en bad voor hen om de genade opdat ze 
symbool zouden staan voor de Liefde van de Allerheiligste Drie-eenheid. 
Op die manier zou hun Rijk tot volle bloei komen. Ik drukte er het bewind 
van aan Mijn Hart met Mijn rechten van Moeder en Koningin.  
 
En gezien Ik de bron bezit, stelde Ik alle genaden, alle hulp, alle heiligheid 
die nodig is om te leven in zo een heilig Rijk, ter beschikking van de 
schepselen. Daarom blijf Ik altijd weer herhalen: “Doe wat Mijn Zoon je 
zegt.” 

(uit DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL) 


