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1 JANUARI                                                 
FEEST MARIA, MOEDER VAN GOD 

 
Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon 
gezonden, geboren  uit een vrouw, geboren onder de wet, om 
hen die onder de wet stonden, te bevrijden, zodat wij de 
aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. (Gal. 4,4-5) 
 

“Mijn liefste kind, Ik wil je vertellen dat Ik Moeder van Jezus ben 
geworden. De vreugden die Ik ken zijn onbegrensd, zeeën van 
geluk overpoelen Mij. Ik ben Moeder van Jezus. Zijn schepsel, 
Zijn dienares is Zijn Moeder geworden en Ik heb alles uitsluitend 
te danken aan het Fiat. Het maakte Mij vol van genade. Het 
maakte de waardige woonplaats klaar voor Mijn Schepper. 
Daarom komt het verheven Fiat altijd glorie, eer en dank toe. 

Luister nu naar Mij, dochter van Mijn hart. Nog maar net was de 
kleine Mensheid van Jezus in Mijn schoot gevormd door de Macht 
van het hoogste Fiat of het Eeuwige Woord incarneerde Zich erin. 
Ik had Mijn hemel, gevormd door het Fiat, helemaal bezet met de 
schitterendste sterren die fonkelden van vreugde, gelukzaligheid 
en harmonie van Goddelijke schoonheid. En de Zon van het 
Eeuwige Woord, kwam in een felle gloed van niet toegankelijk 
Licht, Zijn plaats innemen binnen in deze hemel, verborgen in Zijn 
kleine Mensheid… 

Je moet beseffen dat je Moeder een nieuw leven begon…” (DE 
MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL – 20ste les) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akathistos hymne (7de eeuw)                     

Byzantijnse liturgie 
 

"Het kind sprong van vreugde op in mijn schoot" 
 
 

Maria, die de Heer in haar schoot droeg, haastte zich naar Elisabeth. 
Toen hij de begroeting van Maria hoorde, verheugde het kind zich ook, en 

sprong op van vreugde als wilde het zingen voor de Moeder van God: 
 

Verheug u, bloemknop die de onsterfelijke bloem bevat. 
Verheug u, boomgaard die de levensvrucht draagt. 

Verheug u, tuin van de Heer, de vriend van de mensen (Wijsh.1,6). 
Verheug u, gezaaid uit de groei van ons leven. 

Verheug u, akker die een overvloed aan verlossing voortbrengt. 
Verheug u, heilige tafel van de verzoening voor de zonde. 
Verheug u, want u plant voor ons een tuin van schoonheid. 

Verheug u, want u bereidt voor onze zielen een haven van vrede. 
Verheug u, wierook van een offerande die God bevalt (Gn 8,21). 

Verheug u, in wie het universum zich verzoend heeft. 
Verheug u, genade van God voor alle mensen. 

Verheug u, onze advocate bij de Heer. 
Verheug u, ongehuwde Bruid. 

 
 

Jozef, de voorzichtige, maakte zich grote zorgen, zijn ziel werd heen en weer 
geschud door de stormen van gedachten, want hij kende uw maagdelijkheid en 

verdenkt u nu, o onbevlekte moeder. Maar toen hij hoorde dat degene die 
verwekt was van de heilige Geest kwam (Mt 1,20) riep hij uit: 

 
"Alleluja, alleluja, alleluja". 

 
 

Toen de herders de engelen hoorden die zongen over de menswording van 
Christus, renden ze naar de goede Herder om het pasgeboren Lam te schouwen 

dat rustte op de borst van Maria. Ze jubelden: 
 

Verheug u, moeder van het Lam en van de goede Herder            
(Joh 1,29, 10,14). 

Verheug u, schaapskooi van de verzamelde schapen (Joh 10,16). 
Verheug u, beschermster tegen de rovende wolven (v.12). 
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Verheug u, u opent de poorten van het Paradijs. 

Verheug u, aangezien de hemelen zich op aarde verheugen          
(Lc 2,14). 

Verheug u, aangezien de mensen als engelen jubelen. 
Verheug u, u geeft zekerheid aan het woord van de apostelen. 

Verheug u, u geeft kracht aan de getuigenissen van de martelaren. 
Verheug u, onwankelbare zuil van ons geloof. 

Verheug u, u kent de schittering van de genade. 
Verheug u, door wie de hel leeg is geworden. 

Verheug u, door wie wij met heerlijkheid bekleed zijn. 
Verheug u, ongehuwde Bruid. 

 
 

Als wij deze ongewone geboorte schouwen, worden wij vreemdelingen in onze 
gewone wereld en onze geest keert zich naar de werkelijkheden van boven, 

want de Allerhoogste heeft zich in nederigheid aan de mensen geopenbaard om 
allen op te heffen die tot Hem zingen: 

 
"Alleluja, alleluja, alleluja". 

- - - - - - - - - 
 

“Ik moest niet enkel de Moeder van Jezus zijn maar van allen. En dit 
moederschap zou gevormd worden in het laaiende vuur van liefde en 
pijn. Mijn kind, hoezeer heb Ik je bemind en bemin Ik je nog! 
 
Luister nu naar Mij, lief kind, tot waar men kan gaan wanneer het 
Goddelijk Willen in het schepsel het leven tot stand brengt en de 
menselijke wil Hem hierbij ongehinderd laat begaan. Dit Fiat, dat uit 
zichzelf de deugd van vruchtbaarheid bezit doet in het schepsel alle 
goed ontstaan. Het maakt hem vruchtbaar en verleent hem het 
moederschap over iedereen, over alle goeds en over Hem door wie 
het geschapen is. Moederschap zegt en betekent ware liefde, 
heroïsche liefde, liefde die tevreden is te sterven om leven te geven 
aan wie het heeft voortgebracht. Als dit niet het geval was dan zou 
het woord moederschap leeg en onvruchtbaar zijn en enkel herleid 
tot een woord zonder enige concrete inhoud. Daarom, Mijn kind, als 
jij het ontstaan wenst van alle goeds, laat het Fiat dan werkelijk 
Leven in je krijgen. Dat zal je het moederschap geven en je zal allen 
beminnen met de liefde van een moeder. En Ik, je Mama, zal je leren 
hoe jij in jezelf dit zo heilig en goddelijke moederschap vruchtbaar 
kan maken.” (20ste les) 

 


