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4de ZONDAG van de ADVENT 

 
Hoor hoe een heldere stem weerklinkt, 

het is met slaap en droom gedaan, 
het is de tijd om op te staan, 

zie hoe de ster van Jezus blinkt. 
 

Het hart dat aards en donker is, 
aanschouwt het licht waarop het wacht. 

Een nieuwe ster staat in de nacht 
en overwint de duisternis. 

 
Het is een Lam dat komt en lijdt, 
om niet ons alle schuld vergeeft. 
Ons hart dat van verlangen beeft, 
bidt Hem om zijn barmhartigheid. 

 
Opdat Hij, als Hij komen zal 

in ’t lichten van de jongste dag, 
ons zijn genade schenken mag, 

ons opheft uit de diepe val. 
 

Lof, eer en heerlijkheid en kracht 
zij Vader, Zoon en Geest gewijd; 

van nu af tot in eeuwigheid 
zij onze hulde hun gebracht. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de lezingen van de vierde zondag van de Advent: 

 
Het was aangekondigd van bij het begin: “Vijandschap sticht Ik tussen u en 
de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Het zal uw kop bedreigen, en gij 
zijn hiel.” “Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon ter wereld 
brengen en men zal Hem de naam Immanuël geven. Dat is in vertaling: 
God met ons.” 
 

En dan wat er gebeurde: “De engel van de Heer sprak tot Maria en Zij 
ontving van de Heilige Geest.” “Maria bracht een zoon ter wereld, haar 
eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een 
kribbe en noemde Hem Jezus, de Redder.” 
 

Maar hoe bereidde Maria zich voor op de geboorte van Jezus? In het Boek 
van de Hemel kunnen we dit lezen (1.1.1937). 
 

De Maagd Maria werd ondergedompeld in zeeën van liefde die bij de 
Menswording van het Eeuwige Woord uit de Hemel neerdaalden. Zij hoorde 
de voortdurende roep van God - Hij wou in ruil hiervoor bemind worden - en 
Jezus’ verlangens en vurige zuchten. Zij voelde het gekreun van Jezus in 
Haar schoot en hoorde Hem vaak huilen en snikken. Elk gekreun van Hem 
was een zee van liefde die Hij naar elk hart uitzond om wederkerig bemind 
te worden. Maar bij het zien onbemind te zijn barstte Hij in snikken uit.    
Elke traan echter, iedere snik verdubbelde Zijn zeeën van liefde om de 
schepselen door liefde te winnen. De schepselen  daarentegen zetten deze 
zeeën om in pijnen en Hij maakte van die pijnen dan weer gebruik om ze 
om te zetten in nog meer zeeën van liefde, evenredig aan de pijnen die zij 
Hem gaven. 
 

De Maagd Maria wilde Jezus bij Zijn geboorte doen glimlachen en bereidde 
zo het feest voor Haar Zoontje. Ze wist dat Hij niet kan glimlachen indien Hij 
niet is geliefd en al evenmin aan enig feest kan deelnemen waar geen 
liefde aanwezig is.                                                                                         
Zij omhulde daarom de hemelen met Haar liefde en tekende elke ster met 
het ' Ik hou van U, o Zoon, voor Mij en voor allen’ -  gezien Zij Hem als ware 
Moeder liefhad, door het goddelijke Fiat zeeën van liefde bezat en Koningin 
van de gehele schepping was.                                                                      
Zij omhulde de zon in Haar zee van liefde en plaatste in elk druppeltje licht 
Haar 'ik hou van U, o Zoon' . En om de Schepper met licht te bekleden riep 
Zij de zon, opdat Hij, opgewarmd, in elke druppel licht het 'Ik hou van U' van 
Zijn Mama zou voelen. 
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Zij bekleedde de wind met Haar liefde en in elk zuchtje ervan plaatste Zij 
Haar ' Ik hou van U, o Zoon’. Vervolgens riep Zij hem, opdat hij Haar Jezus 
met zijn briesje zou strelen en bij elk zuchtje wind het gevoel zou geven:   
‘Ik hou van U, Ik hou van U, o Mijn Zoon'.  
 

Zij omhulde alle lucht met Haar zeeën van liefde, zodat Hij bij het ademen 
de adem van liefde van Zijn Moeder zou voelen. Ze bedekte de gehele zee 
met Haar zee van liefde en ook elk heen en weer glippen van vissen.       
En de zee mompelde: 'Ik hou van U, Mijn Zoon'. 
Er was niets dat Zij niet met Haar liefde bekleedde. En met haar Koninklijke 
macht beval Zij allen Haar liefde te ontvangen, om aan Haar Jezus de liefde 
van Zijn Mama terug te geven.  
Ook alle vogels die van liefde zongen, tjilpten, kwetterden en zelfs alle 
atomen van de aarde werden door Haar liefde bekleed. De adem van de 
dieren bereikte Hem met het 'Ik hou van U' van Zijn Moeder en het hooi 
werd met Haar liefde bekleed. Zo was er niet een ding dat Jezus zag of 
aanraakte waarin Hij niet de zoetheid van Maria's liefde voelde.  
 

Op die manier bereidde Zij het mooiste feest voor Jezus’ geboorte – het 
feest vol van liefde. Het was de beantwoording van Zijn grote liefde die Zijn 
lieve Moeder Hem liet vinden. Het was Haar liefde die Zijn huilen bedaarde 
en Hem in de kribbe verwarmde terwijl Hij verstijfd was van de kou.        
Nog meer, gezien Hij in Haar liefde de liefde van alle schepselen vond en 
Zij Hem voor elk van hen kuste, aan Haar Hart drukte en liefhad met een 
moederliefde voor al Haar kinderen. En Jezus, die in elk van hen Haar 
Moederlijke liefde voelde, voelde hoe Hij hen als Haar kinderen en als Zijn 
geliefde broers liefhad. 
 

Dit is wat liefde - bezield door een ‘almachtig Fiat’ - kan doen! Ze maakt 
zich tot een magneet en trekt God op een onweerstaanbare manier aan.   
Zij verwijdert elke ongelijkheid en met haar warmte omvormt en bevestigt zij 
wie ze liefheeft. Daarna verfraait ze haar op een ongelooflijke manier, 
zozeer dat Hemel en aarde zich aangetrokken voelen om haar te 
beminnen. Een schepsel niet liefhebben dat zo van Hem houdt is voor God 
onmogelijk. Al Zijn goddelijke macht en kracht wordt machteloos en zwak 
tegenover de winnende kracht van wie Hem liefheeft. 
 
Ook wij zouden Jezus hetzelfde feest moeten geven als Maria, 
ook wij zouden Hemel en aarde met ons 'ik hou van U,  
‘ik hou van U, o Jezus' moeten omhullen… 

Met dank aan Don Marco                                                               

 Associatie Luisa Piccarreta 


