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MEIMAAND – MARIAMAAND 
 

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. 

Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 
de Machtige, groot is zijn Naam! 

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen 
voor ieder die Hem erkent. 

Hij doet zich gelden met krachtige arm, 
vermetelen drijft Hij uiteen. 

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, 
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien. 
Behoeftigen schenkt Hij overvloed, 

maar rijken gaan heen met ledige handen. 
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, 

zijn milde erbarming indachtig. 
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd, 

voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. 
(Lc  1,46-54) 

 
Jezus tot Luisa:  
“Mijn Moeder had uitwendig niets buitengewoon. Zij deed niet een wonder, 
niet een teken dat Haar van andere vrouwen onderscheidde. Het enige 
verschil was haar volmaakte deugdzaamheid waaraan bijna niemand 
aandacht besteedde. En wanneer Ik andere heiligen heb onderscheiden 
met wonderen en weer anderen met Mijn wonden heb getooid gaf Ik Mijn 
Mama niets - niets - en toch was Zij het wonder van alle wonderen, het 
mirakel van alle mirakelen, de ware en volmaakte Gekruisigde. Niemand is 
aan Haar gelijk.” (deel 12, 17.1.1921) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook tijdens deze meimaand (al de tweede sinds het uitbreken van het corona-
virus) willen we allen samen – op afstand van elkaar maar in Gods Wil bijeen -
31 dagen lang stil staan bij de 31 lessen van onze Koningin van de Goddelijke 
Wil. Zij nodigde, nodigt en blijft allen uitnodigen het Leven in Gods Willen te 
leren kennen, te waarderen, lief te hebben en binnen te gaan…                     
 
zie ‘DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL’ 
 
Ik kom om je uit te nodigen binnen te gaan in het Koninkrijk van je Mama, 
het Rijk van de Goddelijke Wil. Ik klop aan de deur van je hart opdat jij het 
voor Mij zou openen. Besef jij, dat Ik je met Mijn eigen handen dit Boek 
breng als geschenk? Ik geef het jou met de zorg van een moeder zodat jij 
op jouw beurt, door het te lezen, op een hemelse manier zou gaan leven en 
niet langer op een aardse. 
 

Dit Boek is van goud, Mijn dochter. Het zal jouw spirituele rijkdom vormen 
en jouw geluk, zelfs hier nog op aarde. Je zal er de bron in vinden van alle 
goeds… 
In dit Boek zal je wonderen zien. Je zal er een Mama vinden, die zo van je 
houdt, dat Ze voor jou Haar geliefde Zoon wil offeren, zodat jij hetzelfde 
leven zou kunnen leven als Zij leefde op aarde. 
 

O, maak Mij niet bedroefd, verwerp Me niet. Aanvaard dit hemels geschenk 
dat Ik jou breng en verwelkom al Mijn bezoeken en Mijn lessen. Weet dat Ik 
de gehele wereld zal doorkruisen. Ik wil gaan naar elk afzonderlijk, naar alle 
families en tot in de religieuze communauteiten. Ik zal iedere natie door-
kruisen en elke bevolkingsgroep. Indien nodig, zal Ik eeuwenlang rond-
gaan gedurende eeuwen, totdat Ik als Koningin, Mijn volk zal hebben 
gevormd en als Moeder, Mijn kinderen die de Goddelijke Wil willen 
kennen en doen heersen, waar dan ook. 
 

Nu heb Ik je de bedoeling uitgelegd van dit Boek. Zij die het met liefde 
zullen ontvangen, zullen de eerste gelukkige kinderen zijn om tot het 
Koninkrijk van het Goddelijk Fiat te behoren. Ik zal hun namen met gouden 
letters schrijven in Mijn moederhart. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het BOEK van de HEMEL 
 

In mijn toestand van gewoonlijk, bevond ik mij buiten mezelf in een tuin 
waarin ik de Koningin Moeder zag op een zeer hoge troon. Ik verlangde 
innig erop te klimmen om Haar de hand te kussen, en op het moment dat ik 
me daartoe inspande, kwam Zij me tegemoet en kuste mijn gezicht.  
Terwijl ik naar Haar keek zag ik in Haar binnenste iets als een bol van licht 
en in dat licht stond het woord ‘Fiat’. Uit dat woord daalden zeer veel 
verschillende, eindeloze zeeën van deugd, genade, grootheid, glorie, 
vreugde, schoonheid en al wat onze Koningin Moeder in zich heeft. Alles 
was dus geworteld in dat ‘Fiat’, en in het ‘Fiat’ lag de oorsprong van al Haar 
heerlijkheden. O ‘Almachtig Fiat’, vruchtbaar en heilig, wie kan u begrijpen? 
Ik ben sprakeloos. Het is zo groot dat ik niets vermag te zeggen en daarom 
stop ik maar. Ik keek Haar alleen nog met verwondering aan en Ze zei me: 
 
“Mijn dochter, heel mijn heiligheid is uit het woord ‘Fiat’ voortgekomen. Ik 
bewoog me niet, zelfs niet voor een ademhaling, een stap, een handeling, 
voor niets, tenzij in de Wil van God. De Wil van God was mijn leven, mijn 
voedsel, mijn alles en dat bracht dergelijke heiligheid, rijkdom, glorie en eer 
in Mij voort, die niet menselijk maar Goddelijk waren. Hoe meer een ziel 
verenigd is en vereenzelvigd met de Wil van God, hoe meer zij heilig kan 
worden genoemd en hoe meer zij door God wordt bemind. En indien meer 
bemind, dan ook meer uitverkoren omdat haar leven niets anders is dan de 
weergave van Gods Wil. En zou Hij haar niet liefhebben wanneer zij een en 
hetzelfde zijn? Men hoeft niet te kijken naar het vele of het weinige dat men 
doet, maar eerder of het door God gewild is, want de Heer kijkt meer naar 
het kleine, als het overeenkomstig Zijn Wil is, dan naar het grote, zonder 
Zijn Wil.” (deel 8, 5.4.1908) 
 
Richten wij ons tijdens deze meimaand dan ook tot Maria, onze Koningin van 
de Goddelijke Wil. Zij laat haar kinderen niet in de steek en wil hen bij Zich in 
het Rijk van Gods Willen. Vragen wij Haar tussenkomst opdat in onze wereld 
én onze Kerk de Wil van God zou mogen heersen en niet langer de menselijke 
wil - oorzaak van zoveel angst, verwarring, onrust, chaos, pijn en ellende. 
 

En Paus Franciscus roept ons op om de hele meimaand samen te bidden om zo 
het einde van de pandemie af te smeken. “De Kerk bad met aandrang tot God.” 
                                                                                          (Hnd 12,5) 
Maria tot Luisa:  
“Mijn liefste dochter, waarom ben je bevreesd? Je bewaarengel bevindt zich 
aan jouw zijde. Jezus is in je hart en je hemelse Moeder houdt je onder 
haar mantel.” 
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GEBED TOT DE HEMELSE KONINGIN 
 

VOOR DE MEIMAAND 
 

 
 

Onbevlekte Koningin,  
Mijn hemelse Moeder, 

als Uw geliefd kind kom ik op Uw schoot 
om mij over te geven in Uw armen. 

In deze maand aan U toegewijd,  
vraag ik U met de meest vurige zuchten  

de grootste genade:  
mij toe te laten te leven in het Rijk van de Goddelijke Wil. 

 
Heilige Mama, U die de Koningin bent van dit Koninkrijk, 

sta mij toe er als Uw kind in te leven, 
zodat het niet langer verlaten zou zijn, 

maar bevolkt door Uw kinderen. 
Ik vertrouw me daarom aan U toe, hoogste Koningin,  

opdat U mijn stappen zou leiden in het Rijk van de Goddelijke Wil. 
Stevig vastgedrukt in Uw moederhand, 

zal U mijn hele zijn begeleiden, 
zodat ik eeuwig mag leven in de Goddelijke Wil. 

 
U zal een moeder voor mij zijn. 

Als mijn Mama vertrouw ik U mijn wil toe 
om hem voor mij uit te wisselen met de Goddelijke Wil. 

Zo kan ik er zeker van zijn nooit Zijn Koninkrijk te verlaten.  
Daarom smeek ik U mij te verlichten, 

opdat ik zou begrijpen wat het betekent:  
 

 “de Wil van God”. 
 
 

Wees gegroet, Maria… 
 

Luisa Piccarreta 


