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Jacob	als	beeld	van	de	“uitverkorene”.	

De	heilige	Louis	vergelijkt	het	gedrag	van	Jacob	met	dat	van	de	ware	toegewijden	aan	de	Maagd.	

Jacob	 Degenen	die	door	Maria	aan	Jezus	zijn	toegewijd	

1)	Jacob,	de	jongste	zoon,	had	een	zwak	gestel	en	

was	 zacht	 en	 vreedzaam	 van	 aard.	 Hij	 bleef	

meestal	thuis	om	de	goedgunstigheid	zijn	moeder	

Rebecca	 te	winnen,	 van	wie	hij	 veel	hield.	Als	hij	

het	huis	verliet,	deed	hij	dat	niet	uit	een	opwelling	

of	vol	vertrouwend	op	zijn	eigen	vermogen,	maar	

om	zijn	moeder	te	gehoorzamen.	

1)	 De	 ware	 toegewijden	 blijven	 ijverig	 thuis	 bij	

hun	 moeder,	 dat	 wil	 zeggen,	 ze	 houden	 van	 de	

ingekeerdheid,	 zijn	 op	 het	 innerlijk	 gericht	 en	

leggen	 zich	 toe	 op	 het	 innerlijk	 gebed.	 Dit	 alles	

naar	 het	 goede	 voorbeeld	 en	 in	 het	 gezelschap	

van	hun	moeder,	de	Heilige	Maagd.	Zeker,	van	tijd	

tot	 tijd	 treden	 ze	 naar	 buiten	 in	 de	 wereld	 op,	

maar	dan	uit	gehoorzaamheid	aan	de	wil	van	God	

en	die	 van	hun	geliefde	Moeder.	Om	de	plichten	

van	 hun	 staat	 te	 vervullen.	Wat	 ze	 verrichten	 in	

hun	 eigen	 innerlijk	 in	 het	 gezelschap	 van	 de	

Heilige	Maagd	achten	ze	van	grotere	waarde	dan	

hun	 wereldse	 prestaties.	 Want	 in	 hun	 innerlijk	

brengen	 zij	 het	 grote	 werk	 van	 hun	 heiliging	 tot	

stand..	

2)	 Jacob	hield	van	zijn	moeder	en	vereerde	haar.	

Daarom	 bleef	 hij	 bij	 haar	 binnenshuis.	 Zijn	

grootste	 geluk	 was	 om	 bij	 haar	 te	 zijn.	 Hij	

vermeed	 al	 hetgeen	 waarvan	 hij	 dacht	 dat	 zijn	

moeder	 zou	mishagen	 en	 deed	 alles	 waarvan	 hij	

dacht	dat	het	haar	plezier	zou	doen.	Dit	alles	deed	

Rebecca's	liefde	voor	hem	toenemen	.	

2)	De	ware	toegewijden	hebben	de	Heilige	Maagd	

lief	met	 kinderlijke	 genegenheid	 en	 vereren	 haar	

waarachtig	 als	 hun	 liefhebbende	 moeder.	 Ze	

beminnen	 haar	 niet	 alleen	 met	 de	 mond,	 maar	

waarachtig.	 Ze	 eren	 haar	 niet	 alleen	 uiterlijk,	

maar	 in	 het	 diepste	 van	 hun	 hart.	 Jacob	 schonk	

zijn	moeder	twee	geitjes,	een	voorafbeelding	van	

zijn	 lichaam	en	 zijn	 ziel.	 En	 zo	 schenken	de	ware	

toegewijden	aan	Maria	hun	lichaam	en	hun	ziel.	

3)	 Jacob	 was	 in	 alles	 onderworpen	 aan	 zijn	

geliefde	 moeder:	 hij	 gehoorzaamde	 haar	 in	 alles	

volledig,	 prompt	 en	 zonder	 uitstel,	 liefdevol	 en	

zonder	 klagen.	 Bij	 de	 geringste	 wens	 die	 zij	 te	

kennen	gaf,	 zette	de	nederige	 Jacob	zich	volledig	

in	 om	 daaraan	 te	 voldoen.	 Hij	 vervulde	 haar	

wensen	 zonder	 tegenspraak	 of	 discussie.	

Bijvoorbeeld	 toen	 Rebecca	 hem	 vroeg	 om	 twee	

geitjes	voor	haar	te	halen	om	voor	zijn	vader	een	

maaltijd	te	bereiden,	wierp	Jacob	niet	op	dat	één	

geitje	toch	wel	genoeg	zou	zijn	voor	één	persoon.	

3)	 De	 ware	 toegewijden	 zijn	 onderdanig	 en	

gehoorzaam	 aan	 de	 Heilige	 Maagd,	 als	

liefhebbende	 moeder.	 In	 navolging	 van	 het	

voorbeeld	van	Jezus	Christus,	die	drieëndertig	jaar	

lang	op	aarde	leefde	en	dertig	jaar	besteedde	aan	

het	verheerlijken	van	God,	zijn	Vader,	door	middel	

van	 een	 volmaakte	 en	 totale	 onderwerping	 aan	

zijn	 gezegende	 moeder.	 De	 ware	 toegewijden	

gehoorzamen	haar	 en	 volgen	haar	 raad	op,	 zoals	

de	 nederige	 Jacob	 Rebecca	 deed	 toen	 hij	 zei:	

"Volg	 mijn	 advies!"	 of	 zoals	 de	 dienaren	 op	 de	



Jacob	 voldeed	 aan	 haar	 wensen	 zonder	

tegenspraak.	

bruiloft	in	Kana	tot	wie	de	Heilige	Maagd	zei:	"Doe	

wat	Hij	je	zeggen	zal!"	Jacob,	die	zijn	moeder	had	

gehoorzaamd	 ,	ontving	als	een	wonder	de	zegen,	

want	 natuurlijkerwijs	 had	 hij	 er	 geen	 recht	 op.	

Evenzo	zal	het	gaan	tot	het	einde	der	tijden:	allen	

die	door	de	hemelse	Vader	gezegend	en	met	Gods	

wonderen	 vereerd	 worden,	 zullen	 deze	 genaden	

slechts	 te	 danken	 hebben	 aan	 het	 feit	 dat	 ze	

Maria	volmaakt	gehoorzaamd	hebben.	

4)	 Jacob	 had	 een	 groot	 vertrouwen	 in	 zijn	 lieve	

Moeder.	Hij	vertrouwde	niet	op	zijn	eigen	kunnen,	

maar	hij	vertrouwde	geheel	en	al	op	de	zorgen	en	

bescherming	van	zijn	moeder.	Hij	 riep	tot	haar	 in	

alle	 nood	 en	 vroeg	 haar	 raad	 in	 al	 zijn	 twijfels.	

Toen	hij	vroeg	of	hij	niet	door	zijn	vader	vervloekt	

zou	worden,	in	plaats	van	de	zegen	te	ontvangen,	

antwoordde	Rebekka	dat	zij	die	vloek	dan	op	zich	

zou	 nemen.	 Jacob	 geloofde	 haar	 en	 vertrouwde	

haar	volledig.	

4)	 De	 ware	 toegewijden	 hebben	 een	 groot	

vertrouwen	 in	 de	 goedheid	 en	macht	 van	Maria,	

hun	liefdevolle	Moeder.	Ze	roepen	onophoudelijk	

haar	 bijstand	 in	 en	 beschouwen	 haar	 als	 hun	

poolster,	 om	 de	 veilige	 haven	 te	 bereiken.	 Ze	

verbergen	 zich	 in	 haar	 liefdevolle	 en	maagdelijke	

moederschoot	om	daar	in	pure	liefde	gezuiverd	te	

worden	van	de	kleinste	smetten	en	Jezus	Christus	

te	 vinden	 die	 in	Maria	 verblijft	 als	 op	 zijn	meest	

glorieuze	troon.	

5)	 Ten	 slotte	 volgde	 Jacob	 naar	 vermogen	 de	

deugden	van	zijn	moeder	na.	En	dat	moet	wel	een	

van	de	redenen	zijn	geweest	waarom	hij	honkvast	

thuis	bleef.	Hij	wilde	zijn	lieve	en	zeer	deugdzame	

moeder	 navolgen	 en	 uit	 de	 buurt	 blijven	 van	

slecht	 gezelschap,	 dat	 de	 zeden	 bederft.	 Op	 die	

manier	maakte	hij	zichzelf	waardig	om	de	dubbele	

zegen	van	zijn	lieve	vader	te	ontvangen.	

5)	 Ten	 slotte	 volgen	 de	 ware	 toegewijden	 het	

voorbeeld	 van	 de	 Heilige	 Maagd	 na.	 Zij	 zijn	

gelukkig	gedurende	hun	aardse	leven	vanwege	de	

overvloedige	 genaden	 en	 vertroostingen	 die	 de	

heilige	Maagd	aan	hen	meedeelt.	Gelukkig	zijn	ze	

ook	in	hun	stervensuur	dat	zacht	en	rustig	zal	zijn,	

want	 het	 is	 haar	 gewoonte	 daarbij	 aanwezig	 te	

zijn	 om	 hen	 persoonlijk	 de	 eeuwige	 vreugde	

binnen	 te	 leiden.	 Gelukkig	 zullen	 zij	 tenslotte	 in	

eeuwigheid	 zijn,	 want	 nog	 nooit	 is	 een	 van	 haar	

trouwe	 dienaren	 die	 haar	 deugden	 navolgde,	

verloren	gegaan.	

	

	

Oefeningen	ter	voorbereiding	

Deze	week	beveelt	H.	Louis	ons	aan	om	Jezus	Christus	te	leren	kennen,	door	gedurende	de	dag	het	gebed	

van	 H.	 Augustinus	 te	 herhalen:	 "Heer,	 laat	 mij	 U	 kennen".	 Ook	 heeft	 de	 heilige	 Louis	 een	 manier	

aangereikt	 om	 “de	 toewijding	 na	 te	 leven	 in	 de	 heilige	 Communie	 ”(Ware	 Godsvrucht	 266-273).	 De	

komende	week	kunt	u	deze	methode	in	praktijk	brengen	als	u	de	heilige	Communie	ontvangt.	In	het	geval	



dat	u	niet	in	staat	bent	de	sacramentele	Communie	te	ontvangen,	kunt	u	de	geestelijke	Communie	doen,	

die	we	verderop	zullen	toelichten.		

Op	de	volgende	wijze	kunt	u	de	toewijding	naleven	in	de	heilige	communie		

	

Vóór	de	heilige	Communie	

1. 	Verneder	u	diep	voor	het	aanschijn	van	God.	

2. 	Zie	af	van	al	uw	slechte	neigingen	en	gezindheid,	ongeacht	hoe	goed	uw	eigenliefde	deze	aan	u	

voorspiegelt.	

3. Hernieuw	uw	 toewijding	met	 de	woorden:	 "Ik	 ben	helemaal	 van	u,	 oh	Maria,	met	mijn	 gehele	

wezen	en	met	al	wat	ik	bezit!"	

4. Smeek	uw	vriendelijke	Moeder	om	u	haar	hart	te	lenen	om	daarin	haar	Zoon	te	ontvangen	omdat	

de	gesteldheid	van	uw	eigen	hart	daarvoor	niet	voldoet.	

Tijdens	de	communie	

Wanneer	u	na	het	Onze	Vader	gereed	bent	om	Jezus	Christus	te	ontvangen,	zeg	dan	driemaal:	"Heer,	 ik	

ben	U	niet	waardig	dat	Gij	tot	mij	komt...",	terwijl	u	zich	richt	tot	de	Heilige	Drie-eenheid	:.	

a. Tot	de	Vader:	betreur	het	dat	u	vanwege	uw	slechte	gedachten	en	ondankbaarheid	 jegens	zo'n	

goede	 Vader	 niet	 waardig	 bent	 zijn	 enige	 Zoon	 te	 ontvangen,	 maar	 dat	 u	 zichzelf	 aan	 Maria	

toevertrouwt	en	dicht	bij	haar	komt.	

b. 	Aan	de	Zoon:	vertel	Hem	dat	U	het	niet	waard	bent	om	hem	te	ontvangen	vanwege	uw	nutteloze	

en	 slechte	gesprekken,	uw	ontrouw	 in	Zijn	dienst.	maar	dat	U	hem	smeekt	om	genadig	 te	 zijn,	

want	u	wilt	Hem	binnenleiden	in	het	huis	van	Zijn	Moeder.	

c. 	Aan	de	Heilige	Geest:	vertel	de	Heilige	Geest	dat	u	het	meesterwerk	van	zijn	Liefde	niet	waardig	

bent	vanwege	de	 lauwheid	en	slechtheid	van	uw	daden	en	uw	weerstand	tegen	Zijn	 ingevingen	

maar	dat	Maria,	Zijn	trouwe	echtgenote	uw	enige	hoop	is.		

	

Dan	nadert	u	om	de	heilige	Communie	te	ontvangen.		

Als	u	niet	de	mogelijkheid	hebt	om	de	sacramentele	Communie	te	ontvangen,	kunt	u	dat	geestelijk	doen	

met	het	volgende	gebed:	

“Mijn	Jezus,	ik	geloof	dat	u	in	het	Allerheiligst	Sacrament	aanwezig	bent.	Ik	bemin	U		boven	alles	en	wens	

U	in	mijn	hart	te	verwelkomen.	Maar	ik	kan	dit	nu	niet	werkelijk	doen.	Daarom	bid	ik	U:	kom	ten	minste	op	

geestelijke	wijze	 in	mijn	 hart	 (korte	 pauze	waarin	 je	 je	 verenigt	met	 Jezus).	 Ik	 omhels	U	 alsof	Gij	 reeds	

gekomen	waart	en	verenig	mij	geheel	en	al	met	U.	Laat	me	toch	nooit	van	U	gescheiden	worden."	

	

Na	de	communie	

Keer	 na	 het	 ontvangen	 van	 de	 heilige	 Communie	 geheel	 in	 u	 zelf,	 sluit	 uw	 ogen	 en	 leid	 Jezus	 Christus	

binnen	 in	 het	 Hart	 van	Maria.	 Geef	 Hem	 aan	 Zijn	 heilige	Moeder.	 Zij	 zal	 Hem	 liefdevol	 ontvangen,	 de	



ereplaats	geven,	volmaakt	beminnen	en	innig	omhelzen.	In	geest	en	waarheid	zal	Zij	Hem	omringen	met	

vele	eerbewijzen	die	ons	onbekend	zijn	in	onze	dichte	duisternis.		

Een	andere	manier	is	om	een	diep	nederige	houding	aan	te	nemen	in	uw	hart,	terwijl	Jezus,	verblijvend	in	

Maria,	bij	u	aanwezig	is.	Of	gedraag	u	als	een	slaaf	aan	de	poort	van	het	paleis	waar	de	koning	zich	met	de	

koningin	onderhoudt.	Terwijl	zij	met	elkaar	spreken,	zonder	u	nodig	te	hebben,	kunt	u	in	de	geest	naar	de	

hemel	gaan	en	de	aarde	doorkruisen	om	de	schepselen	uit	te	nodigen	om	in	uw	plaats	Jezus	en	Maria	te	

danken,	te	aanbidden	en	lief	te	hebben	in	uw	naam:		“Komt,	laten	wij	aanbidden”	

De	heilige	Geest	zal	u	nog	talloze	andere	gedachten	ingeven	wanneer	u	werkelijk	ingetogen	en	verstorven	

leeft	en	getrouw	de	grote	en	verheven	devotie,	zoals	hierboven	uiteengezet,	beoefent.		

	

Litanie	van	het	mensgeworden	Woord,	(u	kunt	ze	allemaal	reciteren	of	u	kiest	er	8	per	dag)	

Ave	maris	Stella,	p.	81	

	


