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ONZE-LIEVE-VROUW van de ROZENKRANS 
 
Bij elk Weesgegroet van de rozenkrans verwijzen we  
naar wat de engel tot Maria zei bij de Aankondiging van 
de Heer: 
“Wees gegroet, Maria, onze Koningin, het Goddelijke Fiat 
heeft U vervuld met genade. Hij heeft het ‘Fiat’ al 
uitgesproken dat Hij wil neerdalen. Hij staat achter mij, 
maar Hij wil Uw ‘Fiat’ 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.” 
(uit ‘De Maagd Maria in het Rijk van de Goddelijke Wil’ – les 19) 
 
 
 
En op het feest van Maria Tenhemelopneming zei Jezus 
over het Weesgegroet (bij het begin van het Boek van de 
Hemel):  
“De eerste lofzang die de engelen en de heiligen zongen 
voor Mijn Mama was het ‘Weesgegroet’, omdat dit de 
mooiste lofprijzing, het grootste eerbetoon bevat. Zo 
wordt de vreugde die Zij voelde, tot Moeder van God te 
zijn uitverkoren, hernieuwd. Laten wij het daarom samen 
bidden om Haar te eren! Wanneer jij naar het paradijs 
komt zal Ik het jou laten vinden alsof jij het voor de 
eerste keer had opgezegd samen met de engelen en de 
heiligen in de Hemel.”  
 



 

De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luisa ging verder: “We baden dus samen het eerste deel 
van het ‘Weesgegroet’. O, hoe teder en ontroerend was 
het om onze allerheiligste Mama te begroeten, samen 
met Haar geliefde Zoon! Ieder woord dat Hij uitsprak 
droeg een immens licht waardoor vele dingen over de 
heilige Maagd duidelijk werden. Maar wie kan dit alles 
verwoorden? Vooral ik niet door mijn onvermogen. Dus 
laat ik alles in stilte voorbijgaan (deel 2, 15.8.1899). 
 

En in VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL - Deel III  -    
het FIAT van de HEILIGMAKING, vinden wij op blz 365 het 

GEBED VOOR DE ROZENKRANS: 
Jezus, verenigd met U en met onze dierbare Moeder willen wij 
de grondmysteries overwegen van Uw verborgen Leven (bij het 
bidden van de Blijde Mysteries, zie blz 366), Uw openbaar Leven 
(bij de Lichtrijke Mysteries, zie blz 368), Uw Passie (bij de Droevige 
Mysteries, zie blz 373) en Uw Verheerlijking (bij de Glorievolle 
Mysteries, zie blz 376) om zo te leren leven zoals U leefde in de 
Goddelijke Wil.  
Engelen en heiligen van het paradijs, beste zielen die lijden in 
het vagevuur, alle schepselen, haast u om met ons te bidden. 
Laat ons samen in het Hart van Jezus en Maria de 
Allerheiligste Drie-eenheid aanbidden, verheerlijken en 
beminnen. Laat ons de Almachtige Majesteit voor iedereen 
prijzen, danken en smeken, om als vrucht van de 
menswording en de verlossing, de heiliging te verkrijgen van 
alle zielen en de voltooiing van het koninkrijk van Zijn Wil op 
aarde zoals het is in de hemel. 
 

Vorige maand, toen Fr. Robert Young hier was en ons 
sprak over ‘De oude Adam en de nieuwe Eva, over het 
herstel van de oorspronkelijke genade’, vertelde hij ons 
dat in het Boek van de Hemel de naam Adam meer dan 
360 keer staat vermeld maar dat er over Maria wel meer 
dan 500 aanhalingen zijn. Bij een van deze passages 
stonden we stil tijdens de retraite:                                                          
“Leven in Mijn Wil is het bezitten van de bron van 
eenheid van het licht van Mijn Wil, met al de volheid van 
de effecten die in Hem besloten zijn (…) 
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Voor hij zondigde bezat Adam die eenheid van licht, maar 
tijdens zijn verdere leven kon hij het niet terugkrijgen. 
Het was met hem als met de aarde die rond de zon 
draait: niet vastgezet en rondcirkelend verzet zij zich 
tegen de zon en vormt de nacht. Om hem (Adam) weer 
te doen stoppen en zo in staat te zijn de eenheid van dit 
licht te kunnen vasthouden was iemand nodig om het 
weer goed te maken, en die moest superieur zijn aan 
hem. Er was een Goddelijke kracht nodig om hem 
opnieuw op te richten: de noodzaak van de Verlossing. 

Mijn hemelse Mama bezat wel de eenheid van dit licht. 
Dit is de reden waarom Zij, meer nog dan de zon, allen 
licht kan geven. Tussen Haar en de Allerhoogste Majesteit 
was er nooit nacht, noch enige schaduw maar altijd volop 
dag. Daarom liet deze eenheid van licht van Mijn Willen 
op elk moment heel het Goddelijke Leven in Haar vloeien. 
Dit gaf Haar zeeën van licht, van vreugde, van geluk, van 
Goddelijke kennis, zeeën van schoonheid, glorie en liefde. 
En als in triomf bracht Zij haar Schepper al die zeeën als 
die van Haar om Hem haar liefde te betuigen, haar 
aanbidding, en Hem op haar schoonheid verliefd te doen 
worden. En de Godheid liet nog andere nieuwe en 
mooiere zeeën vloeien. Zij bezat zoveel liefde dat Zij als 
een natuurlijk iets, voor allen kon liefhebben, aanbidden 
en voldoening geven. Haar kleinste akten, gedaan in de 
eenheid van dit licht, stegen uit boven de grootste akten 
en alle akten van alle schepselen samen. Daarom kunnen 
de opofferingen, de werken en de liefde van alle andere 
schepselen, in vergelijking met de akten van de 
soevereine Koningin, vlammetjes worden genoemd 
tegenover de zon, waterdruppeltjes tegenover de zee.   
En dit is de reden waarom Zij, krachtens de eenheid van 
licht van het Verheven Willen, over alles triomfeerde, 
haar Schepper Zelf veroverde en Hem tot Gevangene 
maakte in haar moederschoot. Ach, alleen de eenheid 
van dit licht van Mijn Willen - die Zij, die over alles 
heerste, bezat - kon dit nog nooit gebeurde wonder 
vormen, toegediend aan haar akten waardig aan deze 
Goddelijke Gevangene.” (deel 19 – 31.5.1926) 

 


