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NIEUWJAARSGEBED 

O, lief klein Kindje in de kribbe, 

laat onze menselijke wil                                                                                                                             
-net zoals het oude jaar sterft om nooit meer te worden geboren-                                        

sterven en geen leven meer hebben.                                                                                                                     
Geef ons Uw Wil als nieuwjaarsgeschenk,                                                                                                  

net zoals wij U,                                                                                                      
als voetsteun voor Uw kindervoetjes,                                                         

onze wil geven                                                                                                    
opdat hij geen ander leven meer zou hebben dan Uw Wil alleen.                                             

Wie de eigen wil geen leven meer geeft,                                                                     
keert naar haar oorsprong terug.                                                                                  

Het nieuwe leven,                                                                                                                              
het leven van het licht,                                                                                                

het eeuwigdurend leven van de Goddelijke Wil,                                                                                                   
neemt in haar een aanvang. 

(naar een gedeelte uit volume 20 – 1.1.1927) 

 

Gelukkig Nieuwjaar in het Goddelijke Fiat! 

Associazione Luisa Piccarreta 
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HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD 
Maria, het N.T. verzekert ons op vele plaatsen dat U de Moeder van 
Jezus bent. Het kerstverhaal vertelt heel aanschouwelijk dat U Jezus net 
als elke andere moeder negen maanden onder Uw Hart droeg en dat U 
Hem, toen het uur gekomen was, ter wereld bracht (vgl. Lc 2,5-7).      
Maar ook Uw GELOOF, Maria, behoort werkelijk tot Uw moederschap: 
“Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden’”(Lc 

11,27-28). En Elisabeth prees U omdat U geloofde: “Zalig zij die heeft 
geloofd’”(Lc 1,45). Door Uw ‘fiat’ bent U als Moeder van Jezus eveneens 
een persoon in de heilsgeschiedenis. Daarom geeft Lucas U de eretitel 
‘Moeder van de Heer’ (vgl. Lc 1,43). Maar Lucas zegt ook dat U de ‘Moeder 
van Gods Zoon’ bent: “De Heilige Geest zal over u komen en de kracht 
van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter 
wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God” (Lc 1,35 

en vgl. Gal 4,4). U wordt daardoor de nieuwe woning van God, de nieuwe 
verbondstent (vgl. Ex 40,34), waarin ‘Gods Woord onder ons is komen 
wonen’ (vgl. Joh 1,14). Op elk ‘fiat’ van U, geliefde Mama van Jezus, 
plaatsen wij ons ‘ik hou van U, ik dank U, ik zegen U’. (zie FIAT III, blz 320) 

En met wat over U, Maria, in het N.T. staat vermeld, ging de Kerk Uw 
dogma afkondigen: MOEDER VAN GOD. 
“Moeder van God”, Theotokos, is de titel die officieel aan Maria werd 
toegekend in de vijfde eeuw, om precies te zijn op het Concilie van Efeze 
van 431, maar die al in de vroomheid van het christenvolk werd gebruikt 
sinds de derde eeuw. 

Moeder van God, niet omdat de natuur van het Woord, ofwel zijn godheid, 
het begin van haar bestaan aan de heilige Maagd te danken zou hebben, 
maar omdat zijn heilig lichaam, begiftigd met een verstandelijke ziel, uit 
haar geboren is. Op grond hiervan zegt men nu dat het Woord door zich in 
zijn persoon met een lichaam - bezield met een verstandelijke ziel - te 
verenigen mens is geworden.                                                 (KKK 466) 

 

Hoe wonderlijk is deze ruil: van een maagd die geen man bekent, 
neemt de Schepper een menselijk lichaam aan om ons te maken tot 

kinderen van God. 
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