
 

Leven in de Goddelijke Wil – Lage Landen 

 oktober  2021                                                                                      
www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org   

 

De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 
 

 

 

 

 

7 oktober 
ONZE – LIEVE – VROUW van de ROZENKRANS 

 
Bid de Rozenkrans, maak er telkens een akt van in de Goddelijke Wil! 

 

Het belangrijkste onderdeel uit de Rozenkrans is het gebed dat begint met 
‘WEES GEGROET MARIA’. 

 

Het bestaat uit drie delen: de eerste twee vinden we terug in het Lucas-
evangelie, het laatste werd er door de Kerk aan toegevoegd. 

 

 
 

En ook al bidden wij nu in Vlaanderen en Nederland sinds enige tijd  
het ‘Gebed van de Heer’ op eenzelfde manier, bij het gebed tot Maria  

blijven nog enkele verschillen bestaan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‘Wees gegroet, Maria’ 

“Verheug u, begenadigde, de Heer is met u” (Lc 1,28).                               
Het is de begroeting van de engel Gabriël die wij in ons gebed opnieuw in 
de mond nemen - God zelf groet Maria door tussenkomst van Zijn engel. 

“Wees gegroet, o Maria, onze Koningin, het Goddelijke Fiat heeft U vervuld 
met genade… U heeft gezegevierd over uw Schepper… O wonder der 
wonderen, dat enkel en alleen een God kon doen!...”         (uit de Maagd MARIA                       
in het RIJK van de GODDELIJKE WIL – 19de les) 

 

‘Vol van genade, de Heer is met u.’ 

De beide delen van de groet van de engel verklaren elkaar wederzijds. 
Maria is vol van genade, omdat de Heer met haar is. De genade waarmee 
zij overladen wordt, bestaat in de aanwezigheid van Hem die de bron is van 
elke genade (KKK). 

“De woorden die Mijn Moeder het meeste dierbaar zijn en haar het meeste 
troosten zijn ‘de Heer is met u’. Zo gauw die door de Aartsengel werden 
uitgesproken voelde Zij hoe haar het hele Goddelijke Wezen werd mee-
gedeeld. Daardoor wist Zij zich bekleed met Goddelijke Macht zodanig dat 
die van haar zich ging versmelten met deze van God. Zo bleef Mijn Moeder 
achter met de Goddelijke Macht in haar handen.” (dl 4 – 10.1.1903) 

 

‘Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de 
vrucht van uw lichaam, Jezus.’ 

‘Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is 
Jezus, de vrucht van uw schoot.’  

Elisabeth werd vervuld van de heilige Geest en zij riep dit bovenstaande uit. 
(Lc 1,41-42)  

‘Jezus in de schoot van Zijn Moeder, Hij de Ene Oneindige, gedurende 
negen lange maanden opgesloten in de nauwste gevangenis. Zijn Liefde 
verdrinkt Hem en Hij wil haar uiten tegenover de schepselen voor wie Hij 
Zich heeft laten ontvangen. Hij laat Zich door Zijn Moeder naar Elisabeth 
brengen om Zijn voorloper te heiligen…’ (uit ‘de Blijde Mysteries – FIAT III).            

De naam Jezus werd er later aan toegevoegd. 
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‘Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons…’.  
 

‘Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons…’.  
 
Met Elisabeth geven wij uiting aan onze verwondering: "Waaraan heb ik het 
te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?" (Lc. 1, 43) 
Wij vertrouwen ons toe aan haar gebed en geven ons met haar over aan de 
Goddelijke Wil die haar hele leven ook haar Wil was. 
“Ik zal Mijn plaats in haar Moederhart afstaan aan wie in Mijn Wil leeft. zij 
zal hen groot maken voor Mij, hun stappen leiden… en in alle akten van de 
mensen zal men haar moederliefde en heiligheid ingeprent zien.” (dl 36) 
 

Het dogma “Maria, Moeder van God” werd afgekondigd tijdens het concilie 
van Efese 431. Door woord, geschrift, gezang, liturgie raakte haar glorie-
volle titel ingeburgerd. Op de Maria-iconen vindt men steevast de initialen 
M Θ, Grieks voor “Moeder Gods”. 
 
 
‘Bid voor ons, arme zondaars,                                         
nu en in het uur van onze dood.’ 

‘Bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.’ 

Wij zijn (arme) zondaars en richten ons tot onze Moeder, Koningin van de 
Goddelijke Wil, nu op dit moment maar ook wanneer we komen te sterven. 
We doen het samen met Luisa: “Ik bid U, om uw bittere troosteloosheid, bij 
mij te komen in het uur van mijn dood en mij bij te staan. Kom dicht bij mij,                                                              
op het moment dat ik mij alleen zal voelen en verlaten door allen. Kom 
wanneer ik me zal bevinden te midden van duizenden angsten en zorgen. 
Kom mij het gezelschap teruggeven dat ik U zoveel keer schonk tijdens 
mijn leven, en help me. Sta aan mijn zijde en jaag de vijand op de vlucht. 
Was mijn ziel met uw tranen en bedek mij met het bloed van Jezus. Kleed 
mij met Zijn verdiensten. Maak mij mooi en genees mij met uw smarten en 
met al de pijnen en werken van Jezus. En sta mij toe, om wat Hij en U voor 
mij doorstonden, dat al mijn zonden verdwijnen en ik totale vergiffenis krijg. 
En als ik sterf, ontvang mij dan in uw armen. Verberg mij onder uw mantel, 
ver weg van de blik van de vijand. Breng mij rechtstreeks naar de hemel en 
plaats mij in de armen van Jezus. Laten Wij het hierover eens zijn, o, mijn 
liefste Mama!                                                                                               
En nu bid ik U ook, het gezelschap dat ik U vandaag hield, te geven aan 
allen die aan het sterven zijn. Oefen uw taak als Moeder uit voor elk van 
hen. Dit zijn heel zware momenten en grote hulp is nodig. Weiger daarom 
niemand uw moederlijke steun.”                  (uit de UREN van de PASSIE – 24ste uur) 

‘Amen.’                                     


