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3de ZONDAG van de ADVENT 
'Verheugt u in de Heer te allen tijde.  

Nog eens: verheugt u!  
Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn,  

de Heer is nabij.' 
 

 
 

"Ik doop u met water, 
maar er komt iemand die sterker is dan ik; 

ik ben niet waardig 
de riem van zijn sandalen los te maken. 

Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur." 
 

Uit het evangelie van vandaag (Lc 3, 10-18) 
 

DE GEEST DES HEREN IS OVER MIJ GEKOMEN. 
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Derde zondag van de advent… 

Maar ook het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe. Haar beeltenis prijkt 
op de cover van het Italiaanse boek: DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE 
GODDELIJKE WIL. Deze beeltenis wordt dan ook gezien als dat van de Koningin 
van de Goddelijke Wil. Hét symbool voor de Goddelijke Wil is de ZON. Jezus 
gaat in het BOEK van de HEMEL heel veel naar het beeld van 'zon en stralen' 
verwijzen. Het mag ons dan ook niet verwonderen dat die beeltenis van Maria 
uit Mexico – die van de zo vele beeltenissen van Maria de meeste zonnestralen 
vertoont, gebruikt wordt als dat van de Koningin van de Goddelijke Wil: 

"Wanneer ik een schepsel uitkies om de menselijke familie een 
zending te brengen die een universeel goed bevat, sluit ik eerst al 
dat goede in in de uitverkorene. Dat schepsel moet al dit goede dat 
anderen moeten ontvangen overvloedig in zich dragen, ook als die 
anderen misschien niet alles daarvan tot zich willen nemen. 

Dat was het geval met de Onbevlekte Koningin die uitverkoren was 
om de Moeder van het Eeuwige Woord te worden en bijgevolg de 
Moeder van alle verlosten. Al wat zij hadden te doen en al het goed 
dat zij konden ontvangen bevindt zich in de  Verheven Koningin als 
in de sfeer van een zon op een manier dat iedere verloste zich 
beweegt rond de Zon van de Hemelse Mama. 

Zij handelt als de zeer tedere Moeder, die niets anders doet dan 
haar kinderen te voeden met haar stralen, haar licht, haar heilig-
heid en haar moederlijke liefde. Maar hoeveel van de stralen die 
Zij verspreidt, worden door de schepselen niet geweigerd, omdat 
zij zich in hun ondankbaarheid niet willen scharen rond deze 
Hemelse Moeder?..." 

(Deel 23, 22.12.1927) 

+ + + + + + + 

Na een eerste kerstnamiddag rond teksten uit ons nieuwe bundel van het 
BOEK van de HEMEL zien we nu uit naar al de volgende. 

In Gods Heilig Willen WELKOM aan al wie er wil aan deelnemen. Altijd weer 
een aangeboden kans om nog meer kennis te verwerven over het Leven in de 
Goddelijke Wil. 


