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                                            1 januari 

                       Heilige Maria, Moeder van God 

HYMNE 
 

De wortel Jesse heeft gebloeid, 
zijn twijgje vruchten aangezet; 

vruchtbaar heeft zij een kind gebaard 
en moeder wordend, blijft zij maagd. 

Die eens de Wet der wereld gaf, 
van wie de tien geboden zijn, 
gewaardigde te worden mens, 
te komen in de boei der Wet. 

Geboren is nu licht en heil, 
de nacht gevlucht, de dood voorbij; 

komt, alle natiën, gelooft: 
Maria heeft God voortgebracht. 

U, Christus, koning goed en mild, 
U en de Vader zij de eer 

saam met de Geest, de Parakleet, 
en nu en in der eeuwigheid. 

*  *  * 
Met dit dogma van Maria beginnen we het nieuwe jaar 2018. 

     2017 zal het jaar blijven waarin Fr. Robert Young voor het laatst      
bij ons was, het jaar waarin hij onze menselijke tijd ruilde voor 
Gods eeuwigheid, het jaar waarin hij werd opgenomen in de 

perfectie van het Leven in de Goddelijke Wil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pijn en verdriet om de dood van Pater Annibale Di Francia                 

Ik voelde me diepbedroefd, niet alleen om het verlaten zijn door mijn 
zoete Jezus maar ook omdat ik het onverwachte nieuws had ontvangen 
over de dood van Pater Annibale Maria Di Francia… Hoe goed kon hij 
mij verstaan! Hoe goed begreep hij de diepe waarde van wat Jezus me 
vertelde over de Goddelijke Wil! Hij toonde er zoveel interesse voor… 
En nu nam Jezus hem bij Zich in de hemel.                                                    
Ik voelde me door pijn gemarteld maar FIAT – FIAT – FIAT, alles eindigt 
hier. Ik barstte in tranen uit en ging Jezus deze gezegende ziel 
aanbevelen die zoveel voor Hem had geleden en gewerkt. 

“Mijn dochter, heb moed, je moet weten dat alles wat deze ziel - die Mij 
zo dierbaar is - heeft gedaan en al de kennis die hij heeft geleerd over 
Mijn Wil, hem in zijn ziel zoveel meer licht deed insluiten. Elke kennis 
meer betekent dus het bezit van een nog groter licht. Iedere kennis 
plaatst een onderscheiden licht in de ziel, het een al mooier dan het 
ander, samen met het zaad van het onmiskenbaar geluk dat elk licht 
bevat. Immers, al het goede dat de ziel kan kennen - met de wil om het 
in zichzelf in praktijk om te zetten - blijft in het bezit van de ziel als het 
goede dat zij kent… Deze ziel had nu volkomen de wil om deze kennis te 
beoefenen, zodanig dat bij het zien van het grote goed dat hij voelde, hij 
het aan anderen wou bekendmaken door het te publiceren. Zolang hij 
dus op aarde was, ommuurde zijn lichaam - meer dan een muur - dit 
licht. Van zodra zijn ziel echter de gevangenis van zijn lichaam verliet 
vond hij zichzelf met dit licht, dat hij in zich had, bekleed. En wanneer 
het vele zaad van het geluk dat hij bezat zich ontwikkelde, wat het effect 
is van de kennis over Mijn Goddelijke Wil, begon hij het begin van het 
leven van de ware zaligheid te voelen. En duikend in het eeuwige licht 
van zijn Schepper, vond hij zichzelf in het Hemelse Vaderland, waar hij 
zijn missie over Mijn Wil zal verderzetten door allen vanuit de Hemel bij 
te staan. 

Indien jij het grote verschil in glorie, schoonheid, geluk zou kennen die 
bestaat tussen wie bij zijn sterven van op aarde licht meebrengt met het 
zaad van veel zaligheid, en wie dit alles pas ontvangt van zijn Schepper… 
Het gaat om een nog grotere afstand dan de afstand die bestaat tussen 
Hemel en aarde. O, indien de stervelingen wisten welk groot goed zij 
ontvangen bij het kennen van een waarheid. Zij zouden allen wedijveren 
en die waarheid tot hun eigen bloed maken om deze in hun leven te 
kunnen opnemen. Ze zouden alles vergeten om één waarheid te kennen 
en hun leven geven om deze in praktijk om te zetten.” 
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Terwijl Jezus dit zei, zag ik de gezegende ziel van de pater voor mij, 
naast mijn bed. Hij was met licht bekleed, hangend boven de aarde,    
zijn blik op mij gericht maar zonder me iets te zeggen. Ook ik bevond 
me zwijgzaam voor hem en Jezus voegde eraan toe: “Zie, hoe hij is 
getransformeerd. Mijn Wil is licht en heeft deze ziel in licht omgevormd. 
Mijn Wil is prachtig en heeft hem alle vormen van perfecte schoonheid 
gegeven. Mijn Wil is heilig en hij werd geheiligd. Mijn Wil bezit alle 
wetenschap en zijn ziel werd met goddelijke wetenschap bekleed. Er is 
niets dat Mijn Wil hem niet heeft gegeven. O, indien allen toch zouden 
begrijpen wat de Goddelijke Wil betekent! Ze zouden alles opzijzetten, 
zich om niets anders meer bekommeren en al hun inspanningen zouden 
enkel gericht zijn op het doen van en leven in Mijn Wil.” 

Hierna dacht ik bij mezelf: ‘Maar hoe komt het dat de gezegende Jezus 
niet instemde met het doen van een wonder voor Pater Di Francia?’... 

“Net zoals Mijn Mama geen ander wonder wilde doen dan het geven 
van Haar Jezus aan de schepselen, geldt dit hier voor jou: het wonder 
dat de Goddelijke Wil je verlangt te zien doen is het geven van Mijn Wil 
aan de schepselen - Hem bekend te maken zodat Hij kan heersen.      
Met dit wonder zal je meer doen dan om het even wat anders. Je zal de 
redding, de heiliging, het edele van de schepselen in veiligheid brengen. 
Je zal hun lichamelijke ziektes, veroorzaakt door het feit dat Mijn Wil 
niet regeert, verbannen. En niet enkel dit, je zal de Goddelijke Wil in 
veiligheid brengen te midden van de schepselen en Hem alle eer en 
glorie teruggeven die de menselijke ondankbaarheid van Hem wegnam. 
Dit is de reden waarom Ik niet toeliet dat je het wonder van zijn 
genezing verrichtte. Je deed echter voor hem het grote wonder van hem 
Mijn Wil te doen kennen. En hij verliet de aarde in het bezit van Hem.  
Nu verheugt hij zich, in de zee van Licht van de Goddelijke Wil - en dit is 
veel meer dan wat dan ook.” 

+  +  + 
 

Mag 2018 een jaar worden vol akten in de Goddelijke Wil.          
Zij vormen het sterkste wapen om het kwade - dat de wereld wel 

lijkt te overheersen - te overwinnen. Deze akten werden door 
Jezus en Maria al verricht en kunnen wij nu samen doen met Hen. 
“Al wat Christus in zijn leven heeft doorstaan, doorleeft Hij, opdat 

wij het kunnen beleven in Hem en Hij het beleeft in ons.”        
(KKK 521) 

 


