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8 september      MARIA GEBOORTE 
 

 
 

      Maria hemelkoningin, 
       gij neemt de wereld voor u in, 

       Sterre der zee, die ons geleidt, 
      Moeder en maagd aan God gewijd. 

       Gij straalt zo schoon, o zuivere vlam, 
      een jonge loot uit oude stam, 

      waaraan de bloem der liefde prijkt, 
      die God en mens is tegelijk. 

      Wij vieren uw geboortedag 
      met grote blijdschap en ontzag, 

      o uitverkoren koningskind, 
      door God en mens om strijd bemind. 

      Al zijn wij uit de aarde aards, 
      uw liefde trekt ons hemelwaarts, 

      die ons zo moederlijk omhult, 
      met diepe vrede ons vervult. 

      Lof zij aan de Drievuldigheid, 
      in aller eeuwen eeuwigheid, 

      want door haar onvolprezen werk 
      zijt Gij de moeder van de kerk. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 
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Jezus tot Luisa Piccarreta over de geboorte van Maria: 
“Weet je wat de eerste akt was die deze edele Koningin deed, toen 
Zij, bij het verlaten van de moederschoot, Haar ogen opende voor 
het licht van deze wereld hier beneden?  
Terwijl Zij werd geboren, zongen de engelen slaapliedjes voor de 
hemelse Baby en Zij was verrukt. Haar mooie ziel verliet haar kleine 
lichaam, vergezeld van de engelenkoren, en begaf zich rond Hemel 
en aarde, al de liefde verzamelend die God over de hele Schepping 
had verspreid. En binnendringend  in het Hemels Paradijs, kwam Zij 
aan de voet van Onze troon en bood Ons de liefdesuitwisseling aan 
van al het geschapene - en in naam van allen sprak Zij haar eerste 
‘dank U’ uit.  
O, hoe gelukkig voelden Wij Ons bij het horen van het ‘dank U’ van 
dit kleine Koninginnemeisje. In Haar bevestigden Wij alle genaden, 
alle gaven om Haar op die manier alle andere schepselen samen te 
doen overtreffen.  
Terwijl Zij zich dan in Onze armen stortte deelde Zij in onze vreugde, 
badend in de zee van alle tevredenheid en verfraaid met nieuwe 
schoonheid, nieuw licht en nieuwe liefde. Opnieuw bad Zij voor de 
mensheid en smeekte Zij onder tranen dat het eeuwige Woord zou 
neerdalen om haar broeders te redden. Maar terwijl Zij dit deed, liet 
Ons Willen Haar weten dat Zij moest afdalen naar de aarde. 
Meteen verliet Ze Onze vreugde en tevredenheid en vertrok, en om 
wat te doen? Ons Willen.  
 
Wat een krachtige magneet was Ons Willen, wonend op aarde in 
deze pasgeboren Koningin! De aarde leek Ons niet langer vreemd, 
We voelden het niet meer nodig deze te slaan door gebruik te 
maken van Onze rechtvaardigheid. We bezaten de macht van Onze 
Wil in dit onschuldige kind dat Onze armen tegenhield, Ons vanop 
de aarde toelachte en rechtvaardigheid omzette in genade en een 
lieflijk glimlachen. Zodanig dat het eeuwig Woord - niet in staat 
deze zoete verrukking te weerstaan - zijn tocht versnelde.  
O, wonder van Mijn Goddelijke Wil, aan U zijn allen en is alles dank 
verschuldigd, door U wordt alles voltooid.  
Er is geen groter wonder dan Mijn Willen wonend in het schepsel.”  
 

(BOEK van de HEMEL 
deel 15 – 8.12.1922) 


