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Vandaag, precies 3 jaar geleden werd ons de hieronder volgende conferentie gegeven door 
Fr. Robert YOUNG (een paar weken voor zijn plotse dood): 
 

Gezien het feest van vandaag beginnen we met een stukje uit ‘De Maagd Maria in het 
Rijk van de Goddelijke Wil’, waarin Maria zelf over Haar Geboorte vertelt: 

“Dochter van Mijn Hart, Mijn geboorte was wonderlijk. Er is geen andere 
geboorte die vergeleken kan worden met die van Mij. Ik omvatte in Mezelf 
de hemel, de Zon van de Goddelijke Wil en ook de aarde van Mijn Mensheid, 
een gezegende en heilige aarde, die de mooiste bloei bevatte. Ondanks het 
feit dat Ik nog maar net was geboren, omsloot Ik het wonder van het 
allergrootste wonder. Het Goddelijk Willen heerste in Mij en bevatte in Mij 
de prachtigste hemel en een zon, stralender dan de hele Schepping waarvan 
Ik de Koningin ben. Binnen in Mij was ook een zee van eindeloze genaden die 
zonder enige beperking ‘liefde, liefde’ prevelde tot Mijn Schepper. Mijn 
geboorte was daarom de ware dageraad, die de nacht van de menselijke wil 
op de vlucht joeg. Terwijl het groeide vormde het de aurora en riep het de 
stralendste dag te voorschijn, om de Zon van het Eeuwige Woord te laten 
opkomen op aarde. 
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Mijn kind, kom bij Mijn wieg om te luisteren naar je nog zo kleine Mama. 
Nauwelijks geboren opende Ik Mijn ogen om te kijken naar deze wereld hier 
beneden. Ik ging op zoek naar Mijn kinderen om ze op te sluiten in Mijn Hart. 
Ik wou hen Mijn moederlijke liefde geven en doen herboren worden in het 
nieuwe leven van Liefde en genade. Op die manier kon Ik hen doorgang 
verlenen en laten binnengaan in het Rijk van het Goddelijke Fiat, waarvan Ik 
de Bezitter was. Ik wou Mij gedragen als Koningin en Moeder en allen in Mijn 
Hart omsluiten. Zo kon Ik allen in veiligheid brengen en de grote gift geven 
van het Goddelijke Koninkrijk. In Mijn Hart hield Ik een plaats voor elk van 
hen want voor wie de Goddelijke Wil bezit is er geen beperktheid maar enkel 
oneindige uitgestrektheid. Daarom wachtte Ik ook op jou, Mijn kind. 
Niemand ontsnapte Mij. En gezien allen die dag Mijn geboorte vierden, was 
het ook voor Mij een feest. Toen Ik echter  Mijn ogen opende naar het licht 
kreeg Ik pijn bij het zien van de schepselen in de ondoordringbare nacht van 
de menselijke wil.” (uit de tiende les)  

In deze mooie passage aan Luisa heeft Maria het over haar Geboorte in het Rijk van de 
Goddelijke Wil. Nog maar pas op de wereld bracht Zij er Gods Rijk van Zijn Wil. Haar 
geboorte was de ware dageraad van het Licht van de Goddelijke Wil die de duisternis 
kwam verdrijven van de menselijke wil. De Kerk noemt Maria dan ook de Morgenster 
gezien Zij het eerste Teken is, de Bode van de dageraad van de Redding. Zij zal Jezus 
ontvangen die Zelf het Rijk van God is, maar voor dit alles moet Zij zelf in dat Koninkrijk 
worden ontvangen.                                                                                                           
Ze vertelde hoe Zij, wanneer Zij op de wereld kwam en naar de dingen keek rondom 
zich, onmiddellijk begon te zoeken naar haar kinderen die ook tot het leven in dat Rijk 
zouden komen. Zij zei dat God Haar de zending had gegeven om die kinderen te kiezen 
en voor te bereiden om te leven in het Rijk van Gods Wil. Een van de eigenschappen 
die we altijd vinden in wie geroepen zijn dit leven te leven is een grote liefde voor Maria. 
Ons hele leven lang, vanaf onze geboorte en zelfs al ervoor, heeft Maria ons uitgekozen 
en is Zij ons aan het voorbereiden om in dit Rijk te leven. Ongetwijfeld wil de Goddelijke 
Wil allen omvatten en in dat Koninkrijk brengen maar Maria zegt dat Zij in haar Hart een 
speciale plaats hield voor elk die dit Rijk van de Goddelijke Wil zou bezitten. Zij waakt 
over ieder van ons tijdens ons leven, als Moeder en Koningin, om ons te helpen dit Rijk 
te leren kennen en het te gaan bezitten. Maar Zij zag in de wereld ook altijd het duister 
van de nacht, veroorzaakt door de menselijke wil die zich tegen Gods Wil keert.           
Zo nodigt Zij ons uit in Haar zending bij Haar te zijn om deze duisternis te verdrijven en 
het licht van Gods Wil weer op aarde te brengen. ‘Ik klop aan de deur van je hart, zegt 
Ze, omdat Ik wil dat jij ze voor Mij opent.’ Dit mooie boek hier is wonderbaar en is er niet 
enkel om in de meimaand te lezen maar om steeds weer te herlezen. Het is de manier 
waarop Maria ons onderricht hoe te leven in de Goddelijke Wil. Wanneer wij nu iemand 
kennen die onze Hemelse Moeder liefheeft is dit vaak een ideaal boek om te geven en 
deze persoon zo te introduceren in het leven in Gods Wil. Vooral voor priesters die een 
devotie hebben tot Maria kan dit boek de deur zijn die deze spiritualiteit voor hen opent. 


