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MARIA TENHEMELOPNEMING 
 

“Het is een door God geopenbaarde geloofswaarheid dat de onbevlekte, 
altijd maagd gebleven Moeder van God, Maria, na voltooiing van haar 
aardse levensloop met lichaam en ziel is opgenomen in de hemelse 
heerlijkheid.” 

Afkondiging dogma door paus Pius XII in 1950 
 

Maria vertelt Luisa over haar vertrek naar de Hemel op de dag dat Zij eindigde Gods Wil 
op aarde te volbrengen (DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL) 

“Er was in Mij niet één ademhaling, niet één hartklopping, niet één stap waarin 
het Goddelijke Fiat niet Zijn volledige akt had. Dit tooide Me, verrijkte en 
heiligde Mij zo zeer dat zelfs de engelen erdoor verrukt waren.                    
Nooit had Ik enige ziekte gekend, noch de geringste ongesteldheid, omdat 
Mijn natuur, ontvangen zonder erfzonde en levend in eenheid met de Wil van 
God, het zaad miste van het natuurlijke kwaad. Als lijden Mij ernstig het hof 
maakte, was dit van bovennatuurlijke orde. Deze pijnen waren voor Uw Mama 
hemelse overwinningen en eerbetuigingen. Ze zorgden ervoor dat Mijn 
moederschap niet onvruchtbaar bleef maar de kans gaf vele kinderen te 
veroveren. Zie je nu, liefste dochter, wat het betekent te leven in Gods Wil? 
Het is het zaad verliezen van het menselijke kwaad dat geen eerbetuigingen en 
overwinningen voortbrengt maar wel zwakheid, ellende en mislukkingen.                                     
Luister daarom naar de laatste woorden van jouw Moeder die bijna vertrekt 
naar de Hemel. Ik zal niet tevreden heengaan als Mijn kind niet in veiligheid is. 
Vooraleer Ik ga, wil Ik je Mijn testament geven. Ik wil je als gave dezelfde 
Goddelijke Wil achterlaten, die Uw Moeder bezit. Het is de Wil die Mij intens 
begenadigde en van Mij zelfs Moeder van het Woord maakte, de Vrouw en 
Koningin van Jezus' Hart en de Moeder en Koningin van allen.” 



 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

Laten ook wij – vandaag op hét Feest van de Goddelijke Wil – onze Hemelse Koningin onze 
menselijke wil aanbieden: een aaneenrijgen van onze akten tot een bloemenkrans voor Haar. 
Mag Zij onze akten dan omzetten in zonnen… 

AANBIEDEN VAN DE MENSELIJKE WIL 

AAN DE KONINGIN VAN DE HEMEL 

Liefste Mama, hier ben ik geknield aan de voeten van Uw troon. Ik ben 
Uw kleine dochter die U al haar kinderliefde wil geven. Als Uw kind wil ik 
alle kleine offers en uitroepen aaneenrijgen, samen met mijn belofte die 
ik zo dikwijls heb gemaakt: mijn eigen wil niet langer te doen. Ik wil deze 
kroon dan in Uw schoot leggen als bewijs van liefde en dankbaarheid 
voor mijn Mama.  

Maar dit is niet alles. Ik wil dat U ze in Uw handen neemt als het teken 
dat U mijn gave aanvaardt. De aanraking door Uw moederlijke vingers 
verandert ze voor mij in evenveel zonnen als de zovele keren dat ik heb 
geprobeerd mijn kleine akten te doen in de Wil van God.  

O ja, Moeder en Koningin, Uw dochter wil U eren met licht en met de 
schitterendste zonnen. Ik weet dat U veel van deze zonnen hebt, maar 
het zijn niet die van Uw dochter. Daarom wil ik U ook de mijne geven om 
U te vertellen dat ik van U houd en om U te doen beloven van mij te 
houden. Heilige Mama, U glimlacht naar mij en aanvaardt mijn gave vol 
goedheid waarvoor ik U hartelijk dank. Maar ik wil U zoveel zeggen. Ik 
wil mijn hele zijn, met al zijn verdriet, angsten en zwakheden insluiten in 
Uw moederhart, als in een toevluchtsoord.  

Mijn Mama, ik wens mijn wil aan U toe te wijden. Neem hem aan, maak 
hem tot een triomf van genade en een veld waarop Gods Wil Zijn Rijk 
mag vestigen. Mijn wil, aan U toegewijd, zal ons dus onafscheidelijk 
maken en blijvend met elkaar verbinden. De deuren van de Hemel 
zullen zich voor mij niet sluiten, omdat U, in ruil voor mijn wil, de Uwe 
zult geven. Ofwel komt Moeder hier dus op aarde om bij Haar dochter te 
zijn, ofwel zal de dochter bij haar Moeder in de Hemel gaan leven. O, 
hoe gelukkig zullen we zijn! 

Luister, allerliefste Mama, om de toewijding van mijn wil aan U 
plechtstatiger uit te voeren, aanroep ik de Allerheiligste Drie-eenheid, 
alle engelen en heiligen, en voor hen allen verklaar en bevestig ik met 
kracht mijn wil plechtig toe te wijden aan mijn hemelse Moeder. 

En nu, Soevereine Koningin, vraag ik tot slot Uw heilige zegen, voor mij 
en voor allen. Mag Uw zegen de hemelse dauw zijn die neerdaalt over 
de zondaars en hen bekeert, over wie bedrukt is en hen troost, over de 
gehele wereld en haar omvormt tot het goede, over de zielen van het 
vagevuur en het vuur dooft waarin zij branden. Mag Uw moederlijke 
zegen een teken zijn van heil voor alle zielen. 


