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MARIA,  
onze Koningin en Moeder 

 

 
 

Op Moederdag waarop voor het eerst - sinds lang(!) - kinderen en 
kleinkinderen weer hun moeder en grootmoeder kunnen en mogen 
ontmoeten, daalt onze Koningin en Mama opnieuw uit de Hemel 
neer om deze “mooie rozen, bescheiden viooltjes en zuivere lelies 
van Haar kinderen in ontvangst te nemen. In ruil hiervoor lacht Zij 
hen toe met liefde, dankt hen en zegent hen.” 
 

‘Mijn Moeder, U die de voorbode bent van de dageraad van het 
Goddelijke Fiat op aarde, jaag de donkere nacht op de vlucht van de 
menselijke wil in mijn ziel en in de gehele wereld!’ 
 

                                             (Uit DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL, 
                                                                                                                               1ste en 10de les) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GEBED TOT DE HEMELSE KONINGIN 

 
Onbevlekte Koningin, Mijn hemelse Moeder, 

als Uw geliefd kind kom ik op Uw schoot 
om mij over te geven in Uw armen. 

Met de meest vurige zuchten vraag ik U de grootste genade:  
mij toe te laten te leven in het Rijk van de Goddelijke Wil. 

 
Heilige Mama, U die de Koningin bent van dit Koninkrijk, 

sta mij toe er als Uw kind in te leven, 
zodat het niet langer verlaten zou zijn, 

maar bevolkt door Uw kinderen. 
Ik vertrouw me daarom aan U toe, hoogste Koningin,  

opdat U mijn stappen zou leiden  
in het Rijk van de Goddelijke Wil. 

Stevig vastgedrukt in Uw moederhand, 
zal U mijn hele zijn begeleiden, 

zodat ik eeuwig mag leven in de Goddelijke Wil. 
U zal een moeder voor mij zijn. 

Als mijn Mama vertrouw ik U mijn wil toe 
om hem voor mij uit te wisselen met de Goddelijke Wil. 

Zo kan ik er zeker van zijn nooit Zijn Koninkrijk te verlaten.  
Daarom smeek ik U mij te verlichten, 

opdat ik zou begrijpen wat het betekent:  “de Wil van God”. 
 

Wees gegroet, Maria, vol van genade, DE HEER IS MET U, ... 
 

 
 
En nu we nog steeds – en wellicht nog een hele tijd – geen Eucharistie 
samen kunnen vieren volgende passage uit het Boek van de Hemel: 
 
Zielen die leven in de Goddelijke Wil –  
de vermenigvuldiging van Jezus’ sacramentele Leven 
 
Terwijl ik mijn gebruikelijke toestand voortzette, kwam mijn altijd 
lieflijke Jezus en zei: “Mijn dochter, als de ziel haar akten doet in 
Mijn Wil, vermenigvuldigt zij Mijn Leven. Wanneer zij dus tien 
akten doet in Mijn Wil, vermenigvuldigt zij Mij tien maal. En als zij 
twintig, honderd, duizend of zelfs meer akten doet in Mijn Wil, dan 
word Ik net zo veel keren vermenigvuldigd.  
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Het is als met de sacramentele consecratie. Ik word vermenig-
vuldigd in net zo veel hosties als er geconsacreerd worden. Hierin 
ligt het verschil: bij de consecratie heb Ik hosties nodig om Mij te 
kunnen vermenigvuldigen en een priester om die te consacreren, 
terwijl Ik in Mijn Wil, om vermenigvuldigd te worden, de akten 
nodig heb van het schepsel waarin Mijn Wil Mij consacreert en 
insluit - in een levende hostie, geen dode zoals de hosties vóór de 
consecratie. Zo ben Ik vermenigvuldigd in elk van haar akten 
gedaan in Mijn Wil. 
Mijn Liefde heeft haar volledige uitstorting bij de zielen die Mijn 
Wil doen en in Mijn Willen leven. Zij zijn het die het altijd 
goedmaken, niet alleen voor alle akten die de schepselen Mij 
moeten, maar voor Mijn sacramentele Leven zelf. 
  

Hoe dikwijls weet zich Mijn sacramentele Leven belemmerd in het 
beperkte aantal hosties waarin Ik geconsacreerd word want er zijn 
er weinig die Mij ontvangen! (in deze coronatijd: er zijn er zeer 
weinig die Mij mogen ontvangen!!). Op andere momenten zijn er 
geen priesters om Mij te consacreren. Mijn sacramentele Leven is  
dan niet alleen niet vermenigvuldigd zoals Ik het verlang, maar Het 
blijft zonder bestaan. O, hoe lijdt Mijn Liefde! Ik zou elke dag Mijn 
Leven willen vermenigvuldigen in evenveel hosties als er schepselen 
zijn en Mij aan hen geven. Maar Ik blijf tevergeefs wachten. Mijn 
Wil blijft zonder uitwerking. Toch zal alles wat Ik heb beslist zijn 
vervulling hebben. Ik neem het anders aan en Ik vermenigvuldig Mij 
in elke levende akt van een schepsel, gedaan in Mijn Wil om deze 
als vervanging te hebben voor de vermenigvuldiging van ieder  
sacramenteel Leven van Mij.                                                                         
O ja, alleen de zielen die in Mijn Wil leven zullen vervanging geven 
voor al de communies die geweigerd worden en voor al de 
consecraties die de priesters niet voltrekken. In hen zal Ik alles 
vinden - zelfs de vermenigvuldiging van Mijn sacramentele Leven. 
  

Ik herhaal je - jouw zending is groot. Ik kon jou niet uitkiezen voor 
een hogere, een meer edele, sublieme en goddelijke zending. Er is 
niets dat Ik niet in jou zal centraliseren, zelfs de vermenigvuldiging 
van Mijn eigen Leven. Ik zal dus nieuwe wonderen van genade doen, 
nooit tevoren gedaan. Ik smeek je dus, wees aandachtig en Mij 
volkomen trouw. Laat Mijn Wil altijd in jou leven hebben. Zo zal Ik 
in jou Mijn eigen Wil vinden, het werk van de Schepping als volledig 
voltooid, met Mijn volledige rechten en alles wat Ik wil." (dl 14, 24.3.1922)                                                                  
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