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OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL 

MARIA LICHTMIS 
 

Sier, Sion, tooi met bloemenpracht 
het huis waar gij uw Heer verwacht, 
ontwaak, ontsteek uw licht, trek uit, 

begroet uw bruidegom en bruid. 

Gij, vrome grijsaard Simeon, 
kom tot ons, meld ons dat de zon, 

het eeuwig licht is opgegaan, 
laat alle volken het verstaan. 

De ouders brengen ’t Christuskind 
de tempel in waar ’t heil begint. 
Onder de wet wordt Hij gesteld 

voor wie de wet nochtans niet geldt. 

Bied, Moeder, hier uw kindje aan, 
van God de Vader uitgegaan, 

door Hem zijn wij aan God gewijd, 
de losprijs die ons heeft bevrijd. 

Treed voort, o koninklijke maagd, 
groot is het offer dat gij draagt, 

tot grote blijdschap spoort Hij aan, 
Hij die ons heil is toegedaan. 

U, Jezus, zij de heerlijkheid, 
die aan uw volk verschenen zijt, 
met Vader en de Geest tezaam 
zij eeuwig lof uw grote Naam. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL 
 

Nu het einde van de veertig dagen was bereikt, wou het lieve Kind aan de 
wet gehoorzamen. Het wou in de tempel worden opgedragen om Zich te 
offeren voor de redding van allen. Het was de Wil van God die Ons voor dit 
grote offer opriep en Wij gehoorzaamden onmiddellijk. Mijn dochter, als dit 
Goddelijke Fiat de vlugge bereidheid vindt te doen wat Hij wil, stelt het aan 
het schepsel zijn Goddelijke kracht, zijn heiligheid en scheppende macht ter 
beschikking om die akt, dat offer voor elk en elkeen te vermenigvuldigen. 
Het Fiat legt in dat offer de munt van niet te tellen waarde waarmee men 
voor allen kan betalen en voldoen. 
 
Het was de eerste keer dat je Mama en de Heilige Jozef samen weggingen 
met de kleine Jezus. Heel de Schepping herkende haar Schepper en was 
vereerd Hem in haar midden te hebben. Ze nam een feestelijke houding 
aan en vergezelde Ons langs de weg. Bij de tempel gekomen, knielden Wij 
en aanbaden de allerhoogste Majesteit. Vervolgens legden We het Kindje 
in de armen van de priester Simeon, die Het de Eeuwige Vader opdroeg 
voor de redding van allen. Tijdens die opdracht herkende hij het Goddelijke 
Woord. Hij jubelde het uit van vreugde en aanbad en dankte het dierbare 
Kind. Daarna gedroeg hij zich als profeet en hij voorzegde al Mijn smarten. 
Ach, hoe liet het hoogste Fiat Mijn moederhart de dodelijke tragedie voelen 
van alle pijnen die Mijn Goddelijke Zoon zou te lijden hebben! Elk woord 
was als een snijdend zwaard dat Mij doorstak. Maar wat Mijn Hart het ergst 
doorboorde, was te horen dat dit hemelse Kind niet alleen de redding maar 
ook de ondergang van velen zou zijn en het mikpunt van tegenstellingen. 
Wat een pijn! Wat een verdriet! Indien Gods Wil Mij niet had ondersteund, 
was Ik op slag van puur verdriet gestorven. Hij bezielde Mij integendeel om 
in het Koninkrijk van Zijn Goddelijke Wil het Rijk van smarten te beginnen 
vormen. Zo verkreeg Ik, naast het recht dat Ik als Moeder heb over allen, 
ook het recht van Moeder en Koningin van alle smarten. O, ja, met Mijn 
smarten kon Ik de munt bemachtigen om de schulden van Mijn kinderen te 
betalen, ook van de ondankbare.  
 
Weet Mijn dochter, dat Ik door het licht van de Goddelijke Wil die in Mij 
heerste, al alle smarten kende die Mij zouden treffen, nog meer dan die 
waarover de heilige Profeet sprak. Feitelijk kan Ik zeggen dat hij Mij de 
smarten voorzegde die van buitenaf op Mij zouden neerkomen. Hij zei 
echter geen woord over de inwendige smarten die Mij het meest zouden 
doorboren en over het innerlijke verdriet tussen Mij en Mijn Zoon. Ondanks 
dit voelde Ik Mij, bij het herhaald aanhoren ervan tijdens deze zo plechtige 
akt van de opdracht van Mijn Zoon, zo doorstoken dat Mijn Hart bloedde en 
er in Mijn ziel nieuwe bronnen van verdriet en diepe wonden opengingen… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
Luister nu naar jouw Mama. Als jij weet dat de Goddelijke Wil een offer van 
jou verlangt bij de pijnlijke ontmoetingen en het verdriet waaraan het ook 
jou niet ontbreekt, wees dan bereid, verzet je niet. Meer nog, herhaal direct 
het dierbare en zoete Fiat, namelijk ‘wat U wilt, wil ik’. Zorg met heldhaftige 
liefde dat de Goddelijke Wil Zijn koninklijke plaats inneemt in jouw smarten 
zodat Hij er munt kan van maken van buitensporige waarde. Daarmee zal jij 
je schulden kunnen betalen en ook die van je broeders om hen vrij te kopen 
van de slavernij van de menselijke wil. Zo zullen zij als vrije zonen kunnen 
binnengaan in het Rijk van het Goddelijke Fiat. Je moet immers weten dat 
het offer dat de Goddelijke Wil van een schepsel verlangt, Hem zo behaagt 
dat Hij dit schepsel Zijn Goddelijke rechten verleent, het tot koningin maakt 
van het offer en van het goede dat er voor de schepselen uit voortvloeit. 
 

+ + + + + + + 
 

 
 
 
“Mijn ogen hebben thans uw Heil aanschouwd dat Gij voor alle volken 
hebt bereid, een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw 
volk Israël.” 
 
Jezus, LICHT UIT LICHT in en voor onze zo duistere wereld… 
  
“Zie dit Kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot 
een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten 
openbaar moge worden, en uw eigen ziel zal door een zwaard worden 
doorboord.” 
 


