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ONBEVLEKTE ONTVANGENIS   
VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA 

 

God wil een tempel bouwen 
om ons nabij te zijn, 

en boven alle vrouwen 
zal zij gezegend zijn 

die Hij zich heeft verkoren: 
Maria is haar naam, 

een roos die zonder doornen 
in bloei zal komen staan. 

 

 
 
 
Eerste lezing 
 

Nadat Adam van de boom had gegeten riep God de Heer de mens en 
vroeg hem: 'Waar zijt gij?'  Hij antwoordde: `Ik hoorde uw donder in de 
tuin, en toen werd ik bang,… daarom heb ik mij verborgen.' Maar Hij 
zei: `… Hebt ge soms gegeten van de boom die ik u verboden heb?'    
De mens antwoordde: `De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt, 
zij heeft mij van die boom gegeven, en toen heb ik gegeten.'  Daarop 
vroeg Jahwe God aan de vrouw: `Hoe hebt gij dat kunnen doen?'       
De vrouw zei: `De slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten.'… 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De lezingen van vandaag voor het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis 
van de Heilige Maagd Maria, geven ons twee doorslaggevende passages uit 
de geschiedenis van de relatie tussen mens en God. We kunnen zeggen dat 
ze ons naar de oorsprong van goed en kwaad leiden. 
Het boek Genesis toont ons het eerste ‘neen’, het oorspronkelijke 'neen', het 
menselijke 'neen' waarbij de mens liever naar zichzelf keek dan naar zijn 
Schepper. Hij wilde zijn eigen weg gaan en koos ervoor om zelfgenoegzaam 
te zijn. Maar door zo te handelen en de gemeenschap met God te verlaten, 
verloor hij zichzelf en werd hij bang. Hij ging zich verbergen en wie dichtbij 
waren, beschuldigen. 
Dit zijn de kenmerken: angst is altijd een bewijs van 'neen' aan God, het laat 
zien hoe ik 'neen' zeg aan God.  Anderen beschuldigen en zichzelf onder-
tussen van alle schuld vrijpleiten, geeft aan dat ik afstand neem van God.  
Dit is zonde. Toch laat de Heer de mens niet overgeleverd aan zijn kwaad.  
Hij gaat hem onmiddellijk zoeken  en stelt hem een vraag vol bezorgdheid: 
‘Waar ben je?’ Het is alsof Hij zegt: ‘Stop, bedenk toch waar ben je?’ Het is de 
vraag van een vader of moeder die op zoek is naar een verloren kind: ‘Waar 
ben je? In welke situatie ben je terechtgekomen?’ En God doet dit met veel 
geduld, tot Hij de kloof overbrugt die in oorsprong ontstond. 
 
Evangelie 
 
In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden…  
de naam van de maagd was Maria.  Hij trad bij haar binnen en sprak: 
'Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!... Vrees niet Maria, want gij 
hebt genade gevonden bij God.  Zie, gij zult zwanger worden en een 
zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven…  
De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal 
u overschaduwen, daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig 
genoemd worden, Zoon van God…  
Nu zei Maria: 'Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw 
woord.' En de engel ging van haar heen.  
 
Hier wordt ons de tweede cruciale passage aangeboden in het evangelie: God komt 
onder ons wonen en wordt mens als wij. Dit werd mogelijk gemaakt door een 'ja' - 
dat van de zonde was het 'neen’. Het gaat om een groot 'ja' - dat van Maria op het 
moment van de Aankondiging. Met dit 'ja' begon Jezus Zijn weg langs het pad van 
de mensheid. Hij begon het in Maria en bracht de eerste maanden van Zijn leven 
door in de schoot van Zijn Mama. Hij verscheen niet al volwassen en sterk, maar 
doorliep de hele levensweg van een menselijk wezen. Hij werd in alles volkomen 
aan ons gelijk, uitgezonderd dat 'neen' -  de zonde. Hiervoor koos Hij Maria, het 
enige schepsel zonder zonde,  de Onbevlekte. In het evangelie wordt Zij met een 
enkel woord  de ‘vol van genade’ genoemd, dus vervuld van genade. Dit wil zeggen 
dat in er in Haar - vol genade vanaf het begin - geen ruimte is voor zonde. En ook wij, 
wanneer we ons tot Haar wenden, herkennen deze schoonheid: we aanroepen Haar, 
‘vol van genade’, zonder ook maar enige schaduw van kwaad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria beantwoordt Gods voorstel met haar: 'Zie, de dienstmaagd van de Heer'.  
Ze zegt niet: ‘Tja, dit keer zal ik de Wil van God doen. Ik zal me beschikbaar stellen, 
daarna zien we wel...’ Neen. Zij geeft haar onvoorwaardelijke 'ja' voor haar hele 
leven. En net zoals het oorspronkelijke 'neen' de passage tussen mens en God sloot, 
zo opende het ‘ja’ van Maria het pad naar God-onder-ons. Het is het belangrijkste 
'ja' in de geschiedenis, het nederige 'ja' dat het trotse en oorspronkelijke 'neen' 
omkeert, het getrouwe 'ja' dat ongehoorzaamheid geneest, het gewillige 'ja' dat de 
ijdelheid van de zonde omverwerpt. 
 
Ook voor elk van ons is er een heilsgeschiedenis die bestaat uit 'ja' en 'neen'. Soms 
zijn we echter experts in het halfslachtige 'ja'. We kunnen goed doen alsof we het 
niet begrijpen wat God wil of wat ons geweten suggereert. We zijn ook sluw, en om 
God geen waarachtig 'neen' te geven, zeggen we: ‘sorry, dat kan ik niet’ of  ‘niet 
vandaag, ik denk morgen’. 'Morgen zal het beter zijn, morgen zal ik bidden, ik zal 
morgen goed doen’. En deze sluwheid wendt ons af van het 'ja'. Het verwijdert ons 
van God en leidt ons naar het 'neen', naar het zondige 'neen', naar het 'neen' van 
middelmatigheid: het fameuze ‘ja, maar...’, ‘ja, Heer, maar...’.  Op deze manier 
sluiten we de deur naar goedheid en maakt het kwaad misbruik van elk nagelaten 
'ja'. Ieder van ons heeft er in zichzelf een verzameling van. Elk volwaardig 'ja' aan 
God doet nochtans nieuwe verhalen ontstaan: ‘ja’ zeggen aan God is werkelijk 
origineel. Dit is de oorsprong - niet de zonde die ons innerlijk oud maakt, zelfs snel! 
Elk ‘ja’ aan God doet voor ons en voor anderen verlossingsverhalen ontstaan, zoals 
bij Maria met haar ‘ja’, haar ‘FIAT’. 
 
Op 17 januari 1921 vertelde Jezus Luisa dat het Fiat vol leven is, sterker nog, het is 
het Leven zelf. En daarom komt elk leven en elk ding vanuit het Fiat. Vanuit het 
Goddelijke 'Fiat' ontstond de Schepping  en daarom ziet men in elk geschapen ding 
het zegel van dat Fiat. Vanuit het 'Fiat Mihi' van de Hemelse Moeder, uitgesproken in 
Gods Willen en met dezelfde kracht van Gods scheppend 'Fiat', ontstond de 
Verlossing. Er is dus niets in de Verlossing  dat niet het zegel draagt van het 'Fiat 
Mihi' van de Hemelse Moeder. Zelfs Jezus’ Mensheid, Zijn stappen,  werken en 
woorden, werden bezegeld door het 'Fiat Mihi van de Maagd Maria'. Jezus' pijnen, 
wonden, doornen, kruis en bloed droegen het zegel van haar 'Fiat Mihi', omdat alles 
het zegel draagt van de oorsprong waaruit het voortkomt. Jezus' oorsprong in de 
tijd was het 'Fiat Mihi’ van de Onbevlekte Moeder, daardoor droeg alles wat Jezus 
deed het zegel van haar 'Fiat Mihi'. 
Zo is haar ‘Fiat Mihi’ aanwezig in elke sacramentele hostie. Wanneer een mens uit  
de zonde opstaat, wanneer een pasgeborene wordt gedoopt, wanneer de Hemel 
opengaat om zielen te ontvangen, is het het ‘Fiat Mihi’ van Maria die alles bezegelt, 
alles volgt en in alles voorziet. 
 
Op deze adventstocht wil God ons komen bezoeken en Hij verwacht ons 'Fiat'. 
Wat voor 'Fiat' moet ik God geven? Wij zullen de stem van de Heer vinden in ons,  
Hij die ons vraagt een stap vooruit te zetten. ‘Ik geloof in U, ik hoop op U, ik houd 
van U, mag Uw Wil in mij bewaarheid worden.’ Dit is het 'Fiat' dat Hij verwacht. 
Laten wij - elk van ons – vandaag, net als Maria, met welwillendheid en vertrouwen, 
dit persoonlijk 'Fiat' tot God uitspreken! 

 Associatie Luisa Piccarreta 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

GEBED TOT DE HEILIGE MAAGD MARIA 

Soevereine Heerseres, 
ik kom mijn kleine liefde verbergen  

in de grote zee van uw liefde, 
mijn aanbidding voor God in de immense oceaan van die van U. 

Ik verberg mijn dankbetuigingen in de zee van de uwe. 
Mijn smeekbeden, zuchten, tranen en pijn  

verberg ik in de zee van de uwe, 
zodat mijn zee van liefde en die van U een mogen zijn, 

mijn aanbidding en die van U een mogen zijn, 
en mijn dankbetuigingen  

de uitgestrektheid kunnen verkrijgen van uw uitgestrektheid. 
Ik verlang dat mijn smeekbeden, tranen en pijnen  

een zee kunnen vormen met die van U, 
zodat ook ik mijn zeeën van liefde  
en van aanbidding mag hebben... 

 
En net als uw Soevereine Hoogheid 

hiermee de langverwachte  Verlosser afsmeekte, 
zo wil ook ik mij, met al deze zeeën,  

aanbieden voor de Goddelijke Majesteit, 
om het Koninkrijk van het Verheven Fiat af te smeken.  

 
Mijn Koningin Mama, 

ik moet dezelfde manier gebruiken van U,  
ook uw zeeën van liefde en genade, 

om het Fiat te overwinnen opdat het Zijn Rijk op aarde toelaat, 
net zoals U het overwon  

om het Eeuwige Woord te laten neerdalen. 
 

Wilt U niet Uw kleine dochter helpen door mij Uw zeeën te geven, 
zodat ik kan verkrijgen  

dat het Koninkrijk van het Allerhoogste Fiat  
nu spoedig op aarde komt?' 

 
Luisa Piccarreta 


