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1 januari 2015 

Feest van de Moeder Gods 

- hoogfeest - 

 

Jezus, die ons verlost en leidt,                                                        
die deelt in ‘s Vaders heerlijkheid,                                                 

die voor de oorsprong van het licht                                        
gesteld werd voor zijn aangezicht. 

Gij zijt des Vaders glans en gloed,                                                   
Gij aller wens en hoop voorgoed;                                                      
o hoor het volk, dat uit één mond                                                    
U smeekt in heel het wereldrond. 

Gedenk, Verlosser goed en groot,                                                  
hoe uit de maagdelijke schoot                                                         

Gij tot ons heil geboren zijt,                                                            
een mens in onze mens’lijkheid. 

Maak deze dag opnieuw het waar,                                                
die weerkeert in de kring van ’t jaar,                                             

dat Gij uit ’s Vaders heerlijkheid                                                     
tot aller heil gekomen zijt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu zingen sterren, aarde en zee                                                       
en al wat is de lofzang mee,                                                             

het nieuwe lied dat Hem bezingt,                                               
wiens heil het gans heelal doordringt. 

En wij die door uw schuldloos rein                                                  
en heilig bloed gewassen zijn,                                                           

zingen een nieuw lied U ter eer                                                         
op uw geboortedag, o Heer. 

U, Jezus, zij de heerlijkheid,                                                             
die uit de Maagd geboren zijt,                                                        

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

 

Maria, de heilige Geest van heerlijkheid en kracht (1Pe 4,14) 
nam van U bezit en Hij maakte U tot Moeder van Gods Zoon 
in de wereld. Enkel en alleen uw FIAT in antwoord op Gods 
FIAT maakte dat mogelijk.                                            
Zeer geliefde Moeder, in naam van allen uit het verleden, 
het heden en de toekomst danken, beminnen en zegenen 
wij U in de Goddelijke Wil voor uw prachtig antwoord. 

Moeder van God, het leergezag verklaart U 'hoog verheven, 
want de Machtige heeft aan U wonderwerken gedaan' (Lc 
1,49), wonderwerken waarvan wij en zelfs de Kerk nog maar 
weinig begrijpen. Alles voltrok zich in het Willen van Gods 
Geest. De Vader maakte U, een mensenkind, deelachtig aan 
wat Zijn Goddelijke Grootheid uitmaakt. Terwijl U verwijst 
naar uw Jezus kunt U immers zeggen tot de heilige Drie-
eenheid: 'Onze Zoon', de Uwe en de mijne!                 
Maria, in Zijn onbegrijpelijke Nederigheid leidt de Geest van 
God U binnen, als schepsel - als de tweede Eva - in Zijn 
Licht en Heerlijkheid.  

Moeder van God en Koningin van de Goddelijke Wil, vraag 
de Geest van de Vader om de genade opdat wij in onze 
rondzangen en met onze akten de Nederigheid, Goedheid, 
Trouw en Almacht van God steeds beter zouden kunnen 
prijzen. (uit Rondzang voor Maria, FIAT-boek deel III blz 318-319) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

Een gezegend 2015 in Gods Willen! 

Laat het een jaar worden vol akten in de Goddelijke Wil!  

We worden bestendig uitgenodigd om onze menselijke wil 
op de volmaaktste manier te verenigen met de Wil van God 

- daartoe zijn we geschapen. In het Boek van de Hemel 
lezen we: "Ga niet te licht om met wat Mijn Wil betreft en 
met wat je staat te doen opdat Hij Zijn Leven in jou mag 
vormen. Dit is wat Mij het meest interesseert. Wees dus 

aandachtig om Mijn leer te kunnen volgen." (deel 16) 

Laten we daarom God loven, danken, prijzen en liefhebben 
in naam van iedereen. Brengen we ook onophoudelijk 
eerherstel voor de ontelbare beledigingen  die Hem 

blijvend overal worden aangedaan!                     
Slecht een enkel voorbeeld: terwijl hier in het Huis van de 

Goddelijke Wil - van oud naar nieuw - intens werd gebeden in Zijn 
Willen verscheen amper tien kilometer hier vandaan, op een groot 

scherm voor een massa volk: 'Ik sta hier voor de hemelpoort. 
Nergens is een god te zien. Volgens mij bestaat hij niet'. En dit 
werd dan ook nog aan duizenden mensen getoond bij het eerste 

punt van het eerste televisienieuws van 2015... 

Laten we dus niet ophouden 'ons herhaald refrein te laten 
horen in de wind, de zon, het water,... op de vleugels van 

Gods FIAT: "ik hou van U, ik hou van U - laat Uw Rijk toch 
komen". Het is Gods echo want Hij wil niets anders dan 
dat Zijn Wil mag heersen op aarde zoals in de hemel.' 

 

"Moge de Heer u zegenen en u beschermen, 

moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 

moge de Heer u zijn gelaat naar u keren en u vrede geven."                            
(Nu 6,24-26) 

 
 


