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De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug u, begenadigde, 
de Heer is met u’.                  
(Lc 1,28) 
 
"Gezonden uit de Hemel als boodschapper van de grote Koning kwam Hij 
voor Mij staan, boog zich en begroette Mij met de woorden: "Wees gegroet 
Maria, onze Koningin, het Goddelijk Fiat heeft U met genade vervuld. De 
Koning heeft het 'Fiat' al uitgesproken dat Hij wil neerdalen. Hij staat 
achter mij, maar Hij wil Uw 'Flat' om Zijn 'Fiat' te voltooien... 
Vrees niet, onze Koningin, U hebt genade gevonden bij God. U hebt 
gezegevierd over Uw Schepper. Spreek daarom Uw 'Fiat' uit om de 
overwinning te vervolledigen." 
En ik sprak het 'Fiat' uit en o wonder, de twee Fiats smolten samen en het 
Goddelijke Woord kwam in Mij. Mijn Fiat, gesterkt door het Goddelijk Fiat, 
vormde uit het zaad van mijn Mensheid, de onooglijk kleine Mensheid, die 
het Goddelijke Woord zou insluiten. Zo voltrok zich het grote wonder van 
de Menswording."  
   
                                            (uit 'DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL') 
 
 
 
Vlees geworden in de maagdelijke schoot van Maria, heeft het Woord van 
God ook ons en alle schepselen ontvangen met Zijn aanbiddelijke 
Mensheid. Ieder van ons bracht Hem de last en de smart van zonde, pijn en 
ellende. Jezus aanvaardde alles en weigerde niemand. Vanaf Zijn 
ontvangenis heeft Hij Zich met pijn geïncarneerd in het kruis van ieder van 
ons.  
                                                                                       (uit FIAT III - overwegingen bij de rozenkrans) 
 

Verder een gezegende advent, samen met Maria, 
Koningin van de Goddelijke Wil! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         
 

De engel zei tot de herders: "Vreest niet, zie ik verkondig u een 
vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. 
Heden is u een redder geboren, Christus de Heer".                    
(Lc 2,10-11) 
 
Om het schepsel niet te doen schrikken wordt de Schepper een klein kindje. 
"Ik ben geboren", zegt Hij ons, "in het duister van jullie nacht om jullie te 
verlichten, in de koude die jullie hart Mij heeft voorbehouden om jullie te 
verwarmen, in de schraalheid van jullie ellende om jullie te verrijken. Ik ben 
niet gekomen om jullie schade te berokkenen maar om jullie kwaad weg te 
nemen en wat jullie ongelukkig maakt: jullie 'ondankbare wil'. Geef hem 
aan Mij, Ik smeek er om, en Ik zal alles met Mijn brandende liefde verteren. 
In ruil zal Ik jullie Mijn goed geven, Mijn eeuwig geluk en Mijn Koninkrijk.  
Als een kleine Bedelaar vraag Ik om Mij alstublieft jullie wil te geven." 
   
                                                                                       (uit FIAT III - overwegingen bij de rozenkrans) 
 
 

voor straks een zalig kerstfeest                          
in Gods Heilig Willen! 

 

****************** 

8 december - MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN 

Maria, de Kerk zegt dat U het PROTOTYPE bent van allen die uitverkoren, 
gelovend en begenadigd zijn. God staat aan de oorsprong van iedere mens. 
Hij heeft hem of haar zelfs van in alle eeuwigheid geschreven in de palm 
van Zijn hand en geroepen bij naam. U bent het TEKEN dat God en Zijn 
genade voorafgaan aan geheel ons bestaan en aan al ons doen en laten. 
Benedictus XVI schrijft dat wij met Uw Onbevlekte Ontvangenis worden 
herinnerd aan twee waarheden van het geloof: de erfzonde en daarop de 
overwinning door de genade van Christus. De erfzonde, schrijft de paus, 
drukt het drama van de vrijheid uit. God heeft dit ten einde toe uit Liefde 
aanvaard, met de belofte echter dat de zoon van een vrouw zou komen om 
de kop van het serpent te verpletteren (Gn 3,15). Maar U hebt in Gods Hart 
altijd een naam gehad: ‘vol van genade’ (Lc 1,28). Alle beloftes gegeven aan 
Israël worden verwerkelijkt, doordat U het ‘ja’ van God in naam van geheel 
de mensheid aanvaardt door Uw ‘ja’, Uw ‘fiat’ (Thomas van Aquino), door Uw 
‘mij geschiede naar uw woord’ (Lc 1,38). 

                                                                                                      (uit FIAT III - Rondzang voor Maria) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

 

2 UITNODIGINGEN 

Kerstnamiddag 2014  

van 14 u tot 18 u                                                                                              
- Conferentie:                                                                                     
Overzicht van de spiritualiteit 'leven in  de Goddelijke Wil'         
- Eucharistieviering en Aanbidding                                                        
- koffie/thee     

Zoals altijd kan je kiezen uit verschillende dagen en data: 

-  donderdag 18 DECEMBER 

-  zaterdag 20 DECEMBER 

-  maandag 29 DECEMBER 

-  dinsdag 6 JANUARI 

-  zaterdag 10 JANUARI 

Hopelijk kunnen velen van jullie hieraan deelnemen! 

 

Ook van oud naar nieuw willen we samen bidden in de 
Goddelijke Wil.                                                                                   
We starten op woensdag 31 december te 21 uur en eindigen na de 
Eucharistie van 24 uur, gevierd dus wanneer het nieuwe jaar van 
start gaat. 

Wie hieraan graag deelneemt is meer dan welkom!                         
Breng jullie gebedenboekje mee en 'De Maagd Maria in het Koninkrijk van 
de Goddelijke Wil' (blauwe boek). 

Voor beide vooraf een seintje a.u.b.!                                                                
Je kan mailen: goedeledemaeyer@hotmail.com                                                              

of bellen: 09/227 97 59 

 

 


