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8 december 

Hoogfeest 

MARIA ONBEVLEKT ONTVANGEN 

Dogma  
In 1854 werd het dogma door paus Pius IX  plechtig afgekondigd.       
De dogmatekst verscheen in de pauselijke bul Ineffabilis Deus van        
8 december 1854.  

De definitietekst luidt: 
"Ter ere van de heilige en ondeelbare Drievuldigheid, tot roem en 
luister van de Maagd en Moeder Gods, tot de verheffing van het 
katholieke geloof en de verspreiding van de christelijke godsdienst, 
met de autoriteit van onze Heer Jezus Christus, de heilige apostelen 
Petrus en Paulus en die van onszelf verklaren, verkondigen en 
definiëren Wij dat de leer die krachtig voorhoudt  
dat de gelukzalige Maagd Maria bij het eerste ogenblik van 
haar ontvangenis door een bijzondere genadegave en 
voorrecht van de almachtige God met het oog op de 
verdiensten van Christus Jezus, de Verlosser van het 
menselijk geslacht, gevrijwaard werd van elke smet van de 
erfzonde,  
door God is geopenbaard en daarom door alle gelovigen vast en 
bestendig geloofd moet worden.  
Zouden er lieden zijn - wat God verhoede - die in hun hart iets 
anders menen dan dat Wij hebben gedefinieerd, dan moeten zij 
erkennen en voortaan weten dat zij door hun eigen rechtspraak zijn 
veroordeeld, schipbreuk in het geloof hebben geleden en van de 
eenheid van de Kerk zijn afgevallen en dat zij bovendien, mochten 
zij het wagen datgene wat zij in hun hart menen mondeling of 
schriftelijk of op welke wijze dan ook tot uitdrukking brengen, door 
hun eigen toedoen de door het recht vastgestelde straffen oplopen." 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bij Luisa Piccarreta lezen we:  
 
"Mijn leven was één en al Goddelijke Wil. Vanaf het eerste 
ogenblik van Mijn Ontvangenis werd Ik gevormd, verwarmd 
en geplaatst in Zijn licht. En de kracht van de Goddelijke Wil 
zuiverde Mijn menselijk zaad zodanig, dat Ik werd 
ontvangen zonder erfzonde.                                           
Als Mijn Ontvangenis zonder smet was en zo glorievol, was 
dit tot eer van de Goddelijke Familie. Het was omdat het 
Almachtige Fiat over Mijn zaad vloeide, waardoor Ik zuiver 
en heilig werd ontvangen. Indien dus het Goddelijke Willen 
zich niet, nog meer dan een tedere moeder zou doen, had 
uitgestort over Mijn zaad om de gevolgen van de erfzonde 
te verhinderen, zou Ik geconfronteerd zijn geweest met het 
droevig lot van de andere schepselen: ontvangen te zijn 
met de erfzonde.      
 
De eerste oorzaak van dit gebeuren was dus geheel en al de 
Wil van God. Aan de Goddelijke Wil komt alle glorie, eer en 
dankzegging toe voor Mijn Onbevlekt Ontvangen zijn." 

 

uit "DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL" 
eerste les blz 8 

* * * * * * *  

Volgende week op 16 december begint onze kerstnoveen.   
Wat Luisa opschreef over 'de negen buitensporigheden van 
liefde' vind je in FIAT II op blz 157.                                          
Bidden we deze noveen  samen in Gods Willen en in 
verbondenheid met allen uit het verleden, het heden en de 
toekomst.                                                                                         
Laten we hoopvol uitzien naar de komst van de kleine Koning 
van de Goddelijke Wil die straks weer door Maria in de kribbe 
wordt gelegd, ter beschikking van allen . 

HARTELIJK WELKOM AAN ALLEN DIE NAAR EEN 
VAN DE ADVENTSNAMIDDAGEN KOMEN!  
Vergeet je bundel niet van vorige keer zodat de aanvullende 
teksten er kunnen worden aan toegevoegd!   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

 

In Rome ging vandaag het Jubeljaar van de Barmhartigheid van start.     
“Ik heb gevoeld dat Jezus de deur van Zijn hart wil open zetten, dat de Vader Zijn 

barmhartig binnenste wil tonen en dat Hij daarom de Geest zendt: om ons in 
beweging te brengen en door elkaar te schudden. Het is het jaar van de vergeving, 

het jaar van de verzoening”, zei Paus Franciscus. 
Hij opende de Heilige Deur naar de Barmhartigheid van de Vader. Vele 
bisschoppen en priesters en gelovigen waren aanwezig. Als eerste ging 

emeritus Paus Benedictus door de poort. 

 
 

 
 

 
 

 
 


