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7 oktober 
OLV van de ROZENKRANS 

 
“De eerste lofzang die de engelen en de heiligen zongen toen Mijn 
Mama het Paradijs binnenkwam was het ‘Weesgegroet’. Dit gebed 
bevat immers de mooiste lofprijzingen en het grootste eerbetoon. 
En zo wordt de vreugde om Haar uitverkiezing tot Moeder van God 
hernieuwd. Laten wij het daarom samen bidden om Haar te eren.” 
(uit deel 2) 
 

 
 
“De woorden die Mijn Moeder het meest behaagden en troostten 
zijn: ‘DE HEER ZIJ MET U’…” (uit deel 4) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
MAGNIFICAT 

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. 

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: 
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 

 
 
    Uit de wijsheid van Jezus Sirach 

    Nederigheid en hoogmoed. 

    Wat gij moet doen, mijn kind, doe dat met zachtheid 
    en gij zult meer bemind worden 
    dan iemand die geschenken geeft. 
    Hoe hoger gij staat, 
    des te kleiner moet gij u maken, 
    en gij zult genade vinden bij de Heer. 
    Velen zijn wel hoogverheven en vermaard, 
    maar aan de zachtmoedigen 
    openbaart Hij zijn geheimen. 
    Want groot is de barmhartigheid van de Heer 
    en aan de nederigen toont Hij zijn geheimen. 
    Zoek niet wat te moeilijk voor u is 
    en vors niet na wat uw krachten te boven gaat. 
    Geef uw aandacht 
    aan de dingen die u zijn opgedragen, 
    want wat verborgen is, 
    brengt geen baat. 
    Tob u niet af met dingen 
    die niet tot uw taak behoren, 
    want er is u toch al meer getoond 
    dan mensen kunnen bevatten. 
    Zelfoverschatting immers 
    heeft velen op een dwaalspoor gebracht 
    en ongezonde inbeelding 
    heeft hun gedachten ontwricht. 
    Een verstokt hart zal het uiteindelijk slecht vergaan, 
    en wie het gevaar bemint, komt erin om. 
    Een verstokt hart zal het zwaar te verduren krijgen 
    en de zondaar stapelt zonde op zonde. 
    Voor de kwaal van de hoogmoedige 
    bestaat geen genezing, 
    want de plant van de boosheid 
    heeft wortel in hem geschoten. 
    Het hart van de verstandige mens 
    overdenkt de spreuken; 
    wat de wijze zich wenst, 
    is een oor dat luistert. 


