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1ste ZONDAG van de ADVENT 

 
 

    O Heiland, open wijd de poort 
      en daal omlaag, Gods eeuwig Woord, 

     die aller mensen redder zijt, 
     zo lang voorzegd, zo lang verbeid. 

     Besproei ons hart, zo dor en droog, 
     met dauw en regen van omhoog. 
     Gij zijt het zacht, ootmoedig Lam 
     Gij zijt de Leeuw uit Juda’s stam. 

     O Morgenstond, zo lang verbeid, 
     o Zon van algerechtigheid, 

     de dag breekt aan, de nacht is om: 
     wij wachten, kom, Heer Jezus, kom. 

                                         * * * * * * * 
 

Uit de MAAGD MARIA in het RIJK van de GODDELIJKE WIL (les 19)  
 

“O wonder van alle wonderen, dat enkel en alleen een God kan doen!      
Het Oneindige is klein geworden, de Macht machteloos. De onbereikbare 
Allerhoogste heeft Zichzelf vernederd naar de afgrond van de schoot van 
een Maagd. Klein geworden bleef Hij tezelfdertijd oneindig, machteloos 
bleef Hij machtig en zwak bleef Hij sterk!”  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de lezingen van de eerste zondag van de Advent: 

“Wees op uw hoede, wees waakzaam 

Want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is…” 

In de korte passage uit het Evangelie van Marcus kunnen we drie keer de 
aansporing vinden: Let op! Wees waakzaam! Wees alert! U weet niet 
wanneer de tijd zal komen... Let daarom op, u weet niet wanneer de Heer 
van het huis komt... Wat ik u zeg, zeg ik tegen allen: Wees waakzaam! 

Waakzaam zijn betekent aandacht schenken aan God die komt, die naast 
ons is, die ons tot de eeuwigheid zal roepen. 

En in de Eerste Lezing:  "... O, scheur toch de hemel open en daal af ..." 

In de verschillende situaties van ons leven, in het leven van de 
samenleving, in de drama's van de mensheid door zonde, geweld, oorlog - 
zonden tegen God en tegen mensen – hoe noodzakelijk is het niet om de 
redding van de Heer af te smeken!  

"... O, scheur toch de hemel open en daal af ..." 

Maar de Heer is trouw aan Zijn beloften, de Heer kwam, de Heer komt,     
de Heer zal komen. We kunnen ons het gebed van het Joodse volk eigen 
maken, zoals vermeld bij  Jesaja: 

“Gij Heer zijt onze Vader, Gij zijt onze Verlosser en Uw Naam is eeuwig! 
Waarom Heer, liet U ons van Uw wegen afdwalen…? Keer U weer tot ons 
omwille van Uw dienaren… Gij staat bij al wie op U durft hopen… Vertoornd 
waart Gij op ons maar wij volharden in het kwaad… Toch zijt Gij onze 
Vader. Wij zijn het leem, Gij de boetseerder… O, scheur toch de hemel 
open en daal af ..." 

Maar is er een besef van onze zonden en de zonden van de wereld? Is er 
de oprechte roep om redding van de Heer? Zijn we klaar om onze rol in dit 
heilswerk op te nemen? Zijn we bereid om op deze manier Kerstmis te 
beleven en daarbij de aanwezigheid te vragen van Jezus Christus, de Zoon 
van God, Redder van ‘onze mensheid in al zijn wanhoop en slechtheid’? 

God beantwoordde deze prangende vraag door Zijn Zoon - mens geworden 
zoals wij - te sturen. Zelfs vandaag (hoe verwarrend en chaotisch ook alles 
lijkt te zijn) beantwoordt God ons met Zijn barmhartigheid en genade. 

We kunnen bidden met het alleluia-vers:                                                                                   
"Laat ons Uw barmhartigheid zien, Heer, geef ons Uw heil". 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

Op deze manier kunnen we de Menswording van Jezus in onze huidige 
wereld verwelkomen. 

Luisa Piccarreta smeekte Jezus herhaaldelijk om Zijn Wil spoedig bekend 
te maken, zodat allen, door Hem te kennen, zouden verlangen dat Zijn 
Koninkrijk heerst op aarde zoals in de Hemel.  

In de passage van 14 december 1927 zegt Jezus haar dat de menselijke 
wil het slechte zaad vormde en de houtworm aanbracht in de menselijke 
generaties. De Zon nu van het licht van de Goddelijke Wil moet dit slechte 
zaad afbreken, aanvallen en vernietigen door middel van licht, warmte en 
kennis. Dus elke kennis die Jezus ons openbaart over het Goddelijke Fiat is 
een slag die Hij geeft aan de menselijke wil. Op die manier zal alle kennis 
over dit Fiat vele slagen vormen om die wil te doen sterven en het licht en 
de hitte ervan zullen hem verpulveren, het slechte zaad wegbranden en in 
de menselijke generaties het goede en heilige zaad vormen van Gods Wil.  

Naarmate de kennis verder gaat, zaait Jezus het zaad van Zijn Willen in de 
ziel en bereidt de aarde en de ontwikkeling van het zaad voor. Het licht en 
de warmte van het Goddelijke Willen spreidt zijn vleugels van licht over het 
zaad uit - meer dan een moeder die haar kindje verbergt in haar schoot - 
om haar te bevruchten, te vermenigvuldigen en te laten groeien in Zijn 
schoot van licht. 

En net zoals één schepsel, door zijn menselijke wil te doen, het slechte 
zaad voortbracht en de ondergang van de menselijke familie veroorzaakte, 
zo zal een ander schepsel, door de menselijke wil te laten sterven, het zaad 
van het Goddelijke Fiat voortbrengen. Door dit Fiat leven en heerschappij te 
geven in zichzelf, worden de verloren schepselen hersteld. Hun redding, 
heiligheid en geluk is gevormd. Indien één schepsel in staat was om zoveel 
kwaad te veroorzaken door zijn wil te doen, waarom zou dan een ander 
schepsel niet al het goede kunnen vormen door het doen van de Goddelijke 
Wil? Hij geeft Zijn Willen de vrijheid om Zijn leven te vormen en Zijn Rijk. 

 

Kom, Heer Jezus!  

Gezegende Advent! 

Met dank aan Don Marco  

 Associatie Luisa Piccarreta 


