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MARIA TENHEMELOPNEMING 
 

 
 

Er verscheen een groot teken aan de hemel: 
een Vrouw, 

bekleed met de zon, de maan onder haar voeten 
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 

(Apok. 12, 1) 
 

“Wie is Zij, die van het ballingsoord komt, vergezeld door de Heer zelf, 
volkomen heilig en mooi en met in Haar hand de scepter van Koningin?  

Zo groot is Zij, dat de hemelen zijn afgedaald om Haar te ontvangen. Geen 
enkel schepsel is zo getooid de hemelse regionen ooit binnengekomen. Zo 
bijzonder en zo machtig is Zij, hoog verheven boven allen.”   

(uit DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het BOEK van de HEMEL, deel 18 (15 augustus 1925) 

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 
moeten zijn: ‘feest van de Goddelijke Wil’. Het was de menselijke wil die de 
Hemel sloot, de banden met zijn Schepper verbrak, ervoor zorgde dat ellende 
en smart ontstond en een eind stelde aan het feest dat het schepsel in de 
Hemel moest genieten. En nu opende dit Schepsel - de 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 hemelse feesten met het schepsel weer 
mogelijk. Elke akt die Zij deed in de Verheven Wil was een feest dat Zij in de 
Hemel begon, een zon die Zij vormde om dit feest te tooien en muziek die Zij 
zond om het hemelse Jeruzalem te verblijden. 
 
De ware reden van dit feest is dus de Eeuwige Wil, werkzaam en vervuld in 
Mijn hemelse Mama. Hij verrichtte in Haar zodanige grote wonderen dat 
Hemel en aarde waren verbaasd. Hij verankerde de Eeuwige Ene met 
onverbrekelijke liefdesbanden en bracht het Woord tot in Haar schoot.  
De engelen, in verrukking gebracht, herhaalden onderling: ‘Vanwaar komt in 
dit uitzonderlijk Schepsel zo veel glorie, eer en grootsheid? Vanwaar komen al 
die wonderen nooit eerder gezien? Zij komt toch uit ballingschap.’ 
Stomverbaasd 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! En glorie en driemaal heilig aan Wie in Zich de Verheven 
Wil liet werken!’ 
 
Het is dus Mijn Wil die, meer dan al het andere, gevierd werd en wordt op de 
dag van de Tenhemelopneming van Mijn Allerheiligste Moeder.  
Het was enkel Mijn Wil die Haar zo hoog deed opstijgen om Haar van allen te 
onderscheiden. Al het andere zou niets zijn geweest indien Zij niet het wonder 
van Mijn Willen bezat. Het was Mijn Wil die Haar de Goddelijke Vruchtbaarheid 
gaf en Moeder maakte van het Woord. Het was Mijn Wil die Haar alle 
schepselen liet zien en samen omhelzen. Het was Mijn Wil die Haar tot Moeder 
maakte van allen en met de Liefde van het Goddelijke Moederschap deed 
liefhebben. En door Haar tot Koningin van allen te maken liet Hij Haar  heersen 
en regeren.  
Op deze dag dus ontving Mijn Wil de eerste eer en glorie en de overvloedige 
vruchten van Zijn scheppingswerk. Zijn feest begon, het feest dat Hij nooit 
onderbreekt, voor de verheerlijking van Zijn werken in Mijn geliefde Moeder.”  
En hoewel de Hemel door Mij was geopend en al vele heiligen het hemelse 
Vaderland bezaten toen de hemelse Koningin in de Hemel werd opgenomen, 
wachtten Wij Haar op. Gezien Zij in alles de Verheven Wil had volbracht was 
Zij immers de belangrijkste reden om het eerste feest voor het Verheven 
Willen te vieren. Zij had die Allerheiligste Wil zo zeer vereerd en bevatte van 
Hem het ware wonder. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O, hoe verheerlijkte, zegende en prees de gehele Hemel de Eeuwige Wil bij het 
zien hoe deze sublieme Koningin, te midden van het hemelse Hof, het 
Imperium binnenkwam. Ze was helemaal omgeven door het Licht van de 
Eeuwige Zon van het Verheven Willen! Zij zagen Haar volkomen bezaaid met 
de kracht van het verheven Fiat. Er was in Haar dan ook geen enkele hartslag 
geweest waarin dit Fiat niet was gegrift. En verwonderd keken allen Haar aan 
en zeiden: ‘Stijg op, bestijg het hoge. Het is meer dan rechtvaardig dat Zij, die 
het verheven Fiat zo zeer heeft vereerd en door wie wij ons in het hemelse 
Vaderland bevinden, de hoogste troon bezit en onze Koningin wordt!’ 
En de grootste eer die Mijn Mama ontving was de Goddelijke Wil verheerlijkt 
te zien. 

+ + + + + + + 
 

Laten we vandaag, op dit zo bijzondere feest van de Goddelijke Wil, onze menselijke wil 
aanbieden aan onze Hemelse Koningin. We willen dit samen doen met Luisa Piccarreta en de 
zo velen die haar geschriften lezen en in praktijk willen brengen. Mag zo de Goddelijke Wil 
in ons heersen en triomferen! 

 

AANBIEDEN VAN DE MENSELIJKE WIL 

AAN DE KONINGIN VAN DE HEMEL 

 

Liefste Mama, hier ben ik geknield aan de voeten van Uw troon. Ik ben 
Uw kleine dochter die U al haar kinderliefde wil geven. Als Uw kind wil ik 
alle kleine offers en uitroepen aaneenrijgen, samen met mijn belofte die 
ik zo dikwijls heb gemaakt: mijn eigen wil niet langer te doen. Ik wil deze 
kroon dan in Uw schoot leggen als bewijs van liefde en dankbaarheid 
voor mijn Mama.  

Maar dit is niet alles. Ik wil dat U ze in Uw handen neemt als het teken 
dat U mijn gave aanvaardt. De aanraking door Uw moederlijke vingers 
verandert ze voor mij in evenveel zonnen als de zovele keren dat ik heb 
geprobeerd mijn kleine akten te doen in de Wil van God.  

O ja, Moeder en Koningin, Uw dochter wil U eren met licht en met de 
schitterendste zonnen. Ik weet dat U veel van deze zonnen hebt, maar 
het zijn niet die van Uw dochter. Daarom wil ik U ook de mijne geven om 
U te vertellen dat ik van U houd en om U te doen beloven van mij te 
houden. Heilige Mama, U glimlacht naar mij en aanvaardt mijn gave vol 
goedheid waarvoor ik U hartelijk dank. Maar ik wil U zoveel zeggen. Ik 
wil mijn hele zijn, met al zijn verdriet, angsten en zwakheden insluiten in 
Uw moederhart, als in een toevluchtsoord.  
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Mijn Mama, ik wens mijn wil aan U toe te wijden. Neem hem aan, maak 
hem tot een triomf van genade en een veld waarop Gods Wil Zijn Rijk 
mag vestigen. Mijn wil, aan U toegewijd, zal ons dus onafscheidelijk 
maken en blijvend met elkaar verbinden. De deuren van de Hemel 
zullen zich voor mij niet sluiten, omdat U, in ruil voor mijn wil, de Uwe 
zult geven. Ofwel komt Moeder hier dus op aarde om bij Haar dochter te 
zijn, ofwel zal de dochter bij haar Moeder in de Hemel gaan leven. O, 
hoe gelukkig zullen we zijn! 

Luister, allerliefste Mama, om de toewijding van mijn wil aan U 
plechtstatiger uit te voeren, aanroep ik de Allerheiligste Drie-eenheid, 
alle engelen en heiligen, en voor hen allen verklaar en bevestig ik met 
kracht mijn wil plechtig toe te wijden aan mijn hemelse Moeder. 

En nu, Soevereine Koningin, vraag ik tot slot Uw heilige zegen, voor mij 
en voor allen. Mag Uw zegen de hemelse dauw zijn die neerdaalt over 
de zondaars en hen bekeert, over wie bedrukt is en hen troost, over de 
gehele wereld en haar omvormt tot het goede, over de zielen van het 
vagevuur en het vuur dooft waarin zij branden. Mag Uw moederlijke 
zegen een teken zijn van heil voor alle zielen. 

+ + + + + + + 
 

 
 

Bij Mijn binnenkomen in de Hemel prees het hemelse Hof al het mooie 
en grootse dat het Goddelijke Fiat in Mij had aangericht… 
Dit is de reden waarom jouw Moeder er zo van houdt dat de Goddelijke 
Wil op een absolute manier in de zielen heerst. 
 
Vandaag zal je Mij eren door driemaal het ‘Eer aan de Vader’ te bidden 
tot de Allerheilligste Drie-eenheid, om in Mijn Naam dank te zeggen voor 
de grote eer die Ik ontving toen Ik werd opgenomen in de Hemel. En je 
zal Mij biddend vragen dat Ik jou kom bijstaan in het uur van je dood. 
 

(uit DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL) 


