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De maand augustus begon. Over twee weken vieren we het 

Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. In het derde FIAT-
boek, over het FIAT van de HEILIGMAKING, vinden we de 

Rondzang voor Maria (blz 316). Hierin wordt ook stilgestaan bij   
het dogma van Maria’s Tenhemelopneming (blz 340): 

 

Geliefde Moeder, dit dogma is slechts indirect en verborgen besloten in de 
heilige Schrift. Het werd gehaald uit een gelovig overzicht van Uw specifieke 
plaats in de heilsgeschiedenis, de overlevering en de liturgie. Zoals blijkt vanaf 
de vijfde eeuw uit het bekende feest van ‘Maria’s ontslapen’, en jaren later 
‘Maria Tenhemelopneming’ (15 augustus), was de Kerk eerder eenstemmig over 
deze geloofsovertuiging. In het Lucas-evangelie staat over U geschreven: ‘Zalig 
zij die geloofd heeft’ (Lc 1,45). Omdat U de volkomen begenadigde en de een en 
al gelovende was, gelden ook voor U op een erg aparte manier de beloften van 
het geloof: de opstanding tot het eeuwig leven, dat aan de hele mens, met 
lichaam en ziel, is beloofd. In deze zin heeft paus Pius XII in 1950 het dogma 
afgekondigd: “Het is een door God geopenbaarde geloofswaarheid, dat de 
onbevlekte, altijd maagd gebleven Moeder van God, Maria, na voltooiing 
van haar aardse levensloop met lichaam en ziel is opgenomen in de 
hemelse heerlijkheid”. (De afkondiging van dit dogma veroorzaakte groot 
tumult onder de protestantse theologen en de meesten verzetten zich tegen de 
pauselijke autoriteit). 

De Kerk legt verder uit, Maria, dat het in deze geloofswaarheid niet gaat om een 
historische overlevering aangaande tijd, plaats en omstandigheid van Uw 
sterven (Jeruzalem of  Efese). Anders dan bij de Hemelvaart van Jezus, 
waarover we lezen in de verschijningsverhalen van de verrezen Christus, zijn er 
geen getuigen voor Uw opneming in de hemelse heerlijkheid. Dit is iets wat God 
heeft bewerkt, maar geen historisch vast te leggen en te dateren gebeurtenis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw Tenhemelopneming is immers niet, zoals de Verrijzenis en Hemelvaart, 
het fundament van onze hoop op de verrijzenis, maar een vrucht van 
Christus’ Verrijzenis en Hemelvaart en daardoor EEN VERSTERKING VAN 
ONZE EIGEN HOOP. De Kerk blijft wel ‘wijzen op Uw bijzonder nauwe 
verbondenheid met Uw Zoon en met de weg die Hij moest gaan. Gemeenschap 
met Jezus is gemeenschap met Kruis en Verrijzenis en daartoe zijn alle 
christenen geroepen. Op basis van Uw UNIEK VERBONDEN ZIJN is bij U nu 
al gerealiseerd, waartoe wij nog zijn voorbestemd: de verrijzenis van het 
lichaam.’ (zie DE GELOOFSBELIJDENIS van de KERK blz 181). 

+ + + + + + + 

Nu al aan allen een zeer gezegend Hoogfeest van Maria 
Tenhemelopneming, het feest dat op de eerste plaats             

het feest is van de Goddelijke Wil! 

Ik dacht na over het feest waarbij mijn Hemelse Mama werd opgenomen in de 
Hemel. Mijn lieve Jezus zei: “Mijn dochter, de echte naam van dit feest zou 
‘feest van de Goddelijke Wil’ moeten zijn. Het was de menselijke wil die de 
hemel sloot, de banden met zijn Schepper verbrak, ellende en smart 
veroorzaakte en een eind stelde aan het feest in de hemel waar het schepsel 
recht op had. En nu opende dit Schepsel, Koningin van allen, de Hemel door 
altijd en in alles de Wil te doen van de Eeuwige Ene. Meer nog, er kan worden 
gezegd dat Haar leven enkel Goddelijke Wil was. Zij verbond Zich met de 
Eeuwige Ene en maakte in de Hemel de feesten met het schepsel weer 
mogelijk. Elke akt die Zij deed in de Verheven Wil was een feest dat Zij begon in 
de Hemel. Het waren zonnen gevormd om dit grote feest te tooien, melodieën 
gezonden om het hemelse Jeruzalem in verrukking te brengen. Dus, de ware 
reden van dit feest is de Eeuwige Wil, werkzaam en vervuld in Mijn 
hemelse Mama. Hij verrichtte in Haar zo een grote wonderen dat Hemel en 
aarde in vervoering werden gebracht. Hij ketende de Eeuwige Ene met 
onverbrekelijke liefdesbanden en verrukte het Woord zelfs tot in Haar schoot.   
De engelen, in vervoering gebracht, herhaalden onderling: ‘Vanwaar komt in dit 
uitverkoren Schepsel zo veel glorie, eer, grootsheid en al die wonderen nooit 
eerder gezien? Zij komt nochtans vanuit ballingschap.’ Verwonderd herkenden 
zij de Wil van hun Schepper als het Leven handelend in Haar en bevend zeiden 
ze: ‘Heilig, heilig, heilig! Eer en glorie aan de Wil van onze Hoogste God! Glorie 
aan Maria. En driemaal heilig aan Haar die in Zich de Verheven Wil liet werken!’                                                                           
Het is dus Mijn Wil die, meer dan al het andere, gevierd werd en wordt op 
het feest van de Tenhemelopneming van Mijn Allerheiligste Moeder.          
(uit deel 18 van het Boek van de Hemel) 

+ + + + + + + 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

Eind juni werd in Italië voor de ‘Associatie Luisa Piccarreta’        
de jaarlijkse retraite gehouden met als thema: “Leven in het 
Goddelijk Willen van Jezus: onmetelijkheid in kleinheid”.  

Hier volgt de samenvatting van wat Don Sergio Pellegrini bracht. 
Wie in het najaar 2019 met ons naar Corato gaat zal deze priester 

zeker en vast ook kunnen ontmoeten en beluisteren. 

(vorig jaar gaf ook Fr. Robert Young nog twee conferenties tijdens 
deze nationale spirituele retraite over de Goddelijke Wil.)  

 

“Kleinheid, de gezindheid om te leven in de Goddelijke Wil”,            
door Don Sergio Pellegrini, kerkelijk assistent van de                   

Associatie Luisa Piccarreta te Corato. 

Het uitgangspunt is kleinheid. Het is de eerste vereiste om te leven in de 
Goddelijke Wil en tegelijk is het de vrucht van het leven in de 
Goddelijke Wil. Jezus zei duidelijk aan Luisa dat Hij haar had gekozen 
van bij het begin, ab aeterno, omdat zij de kleinste was onder de 
schepselen. Jezus smeedde haar daarna geleidelijk tot ze steeds kleiner 
werd. Dat gebeurde doorheen een proces van vernieting dat haar hele 
leven duurde. Dit staat beschreven in haar Dagboek opdat, net als Luisa, 
elk schepsel zichzelf onzichtbaar zou maken om zich in de goddelijke 
onmetelijkheid te verspreiden. Het schepsel is klein, beperkt en ellendig. 
Het is, zoals Jezus het beschrijft, als een krot waarin de Koning kan 
verblijven, heersen en regeren gezien Hij het Licht en de Schoonheid is 
van dat krot. Dit kan echter alleen gebeuren indien de ziel zich voor de 
Godheid beschikbaar stelt. Het is God Zelf die gaat wonen in de ziel die 
haar wil enkel gebruikt om zich aan het Goddelijke Willen te 
onderwerpen, niet als een slaaf maar als een dochter. Door dit te doen is 
de ziel tot een niets teruggebracht. Ze is tenietgedaan door de akten, alle 
akten die ze in haar leven geroepen is te volbrengen en die ze 
vrijmoedig, vrijwillig in Jezus vervult. In het licht van de Goddelijke Wil 
hebben onze akten, onze handelingen, geen waarde als ze niet samen 
met, voor en in Jezus worden volbracht. Het schepsel dat dus haar wil 
aan de Godheid overhandigt, kan goddelijke akten verrichten daar Jezus 
deze beschouwt als volbracht door Hem. Elke akt, gedaan in Jezus is een 
goddelijke akt, een complete akt waarmee we prijzen, danken en 
herstellen in naam van allen, voor alles en iedereen. Onze akten zijn 
immers weer aangesloten op de akten die Jezus voor ons deed. Op deze 
manier kunnen zelfs onze ‘onbenulligheden’ goddelijke akten worden. 
Luisa omschrijft zo onze kleine dagelijkse akten als werken, eten, 
wandelen, bidden, het in relatie treden met anderen, want het is Jezus 
zelf die ze deed. Het leven in de Goddelijke Wil is een leven geheel op 
Jezus’ kosten. Het is aan elk van ons om onze menselijke wil in 
bewaring te geven aan de Goddelijke Wil. Dit is de kleinheid die Jezus 
wil van de ziel en dit trekt Hem aan. En hoe meer Hij erdoor wordt 
aangetrokken, hoe meer Hij haar andere gaven verleent. En Hij beloont 
haar met de vrucht van een leven altijd in Zijn Goddelijk Willen waar 
vrede, vreugde en licht oneindig zijn.  
 

 


