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4de ZONDAG van de ADVENT 
'Zie, komen zal Hij 

die de verwachting is van alle volkeren, 
en het huis des Heren 

zal vervuld worden van heerlijkheid, 
alleluia.' 

 

 
 

"Gij zijt gezegend onder de vrouwen 
En gezegend is de vrucht van uw schoot." 

 

Uit het evangelie van vandaag (Lc 1, 39 - 45) 
 
 

ZIE DE DIENSTMAAGD DES HEREN 
MIJ GESCHIEDE NAAR UW WOORD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het evangelie van vandaag, vierde zondag van de Advent, heeft het over Maria 
en haar grote werk van barmhartigheid: ze gaat drie maanden lang haar nicht 
Elisabeth helpen en bijstaan, die moeder zal worden van Johannes de Doper, de 
voorloper. We luisteren naar de diepgaande woorden die Elizabeth tot Maria 
richt: "Zalig zij die geloofd heeft…"  En het lied van Maria dat erop volgt: 
"Mijn ziel prijst hoog de Heer ... want Hij zag welwillend neer op de 
kleinheid van zijn dienstmaagd. Zie, vanaf nu prijst elk geslacht mij 
zalig omdat, Die machtig is, aan mij zijn wonderwerken deed... ". 
Maria, nog steeds onder de indruk door wat haar overkwam, begint God te 
prijzen omdat Hij haar en ons redt. In de woorden van Maria en Elizabeth 
voelen we hun verwondering - wat ongehoord is, gebeurt. Het is dus waar: God 
heeft ervoor gekozen om onder ons te komen, God stelt Zichzelf aanwezig, God 
- de God van Israël - is hier. 
En deze gebeurtenis wekt vreugde en verwondert ons ... 
 

"Zalig zij die geloofd heeft…"  Hoe mooi dit te kunnen zeggen tot een 
eenvoudig, nederig en klein meisje. Maria had de genade om met de engelen te 
spreken, ze was niets, maar de engel vertelde haar dat ze een zoon ter wereld 
zou brengen die Heilig zou worden genoemd, de Zoon van de Allerhoogste. 
"Zalig zij die geloofd heeft…"  Het is niet eenvoudig te geloven! 
Er bestaat geen grotere moeilijkheid op aarde dan de inspanning te leveren om 
te geloven, te hopen en lief te hebben: Maria, U weet het. Uw nicht Elizabeth 
had gelijk toen ze zei: "Zalig zij die geloofd heeft…"  Ja, Maria, gezegend 
bent U die gelooft! 
Gezegend bent U omdat U mij helpt te geloven. Gezegend bent U omdat U de 
kracht had het mysterie van de Geboorte te aanvaarden. Ook omdat U de moed 
had uw lichaam aan te bieden om in U te laten gebeuren wat geen grenzen kent 
in zijn grootsheid en kleinheid. 
 

In de Menswording raakten de uitersten elkaar: wat oneindig ver verwijderd 
was, werd oneindig vlakbij en wat oneindig krachtig was, werd oneindig arm. 
Maria, weet U wat U deed? 
U bent erin geslaagd staande te blijven onder het gewicht van een mysterie 
zonder grenzen. 
U bent erin geslaagd niet te beven voor het licht van de Eeuwige die uw schoot 
opzocht als een woning om Zich op te warmen. 
Wat een moed, Maria! Alleen uw nederigheid kon U helpen zo een confrontatie 
van licht en duisternis te verdragen. 
Zelfs vandaag kunnen we eenieder "gezegend" noemen die in God gelooft, in 
Zijn liefde en Zijn heilswerk, en van het eigen geloof getuigt.  
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Ook wij zijn gezegend wanneer we geloven! 
Vandaag meer dan ooit is het belangrijk en noodzakelijk geloof te hebben en er 
zich aan vast te houden! 
 
Met dank aan Don Marco (Associatie Luisa Piccarreta – Corato) 
 
En hoeveel over de inhoud van dit evangelie staat niet te lezen in DE MAAGD 
MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL!! 
 

+ + + + + + + 
 

De Menswording van Jezus, voorafgegaan door de Onbevlekte Ontvangenis van 
Maria, de hoogverheven Moeder Gods, onze Koningin van de Goddelijke Wil… 
We hebben het erover tijdens onze kerstnamiddagen: 
 

“Mijn geliefde dochter, als de Ontvangenis van Mijn Hemelse Moeder 
wonderbaarlijk was – Zij werd ontvangen in de zee komende uit de Drie 
Goddelijke Personen – gebeurde Mijn Menswording niet in die zee vanuit 
Ons maar in de grote zee die in Ons verblijft – Onze ware  Godheid – die 
neerdaalde in de maagdelijke schoot van deze Maagd, en Ik werd 
ontvangen.(…)  
 

Er bestaat niets - liefde noch grootheid en ook geen kracht - die met Mijn 
ontvangenis kan worden vergeleken.  
Het gaat hier niet over het vormen van een leven maar over het insluiten 
van het Leven dat aan allen leven geeft, niet over het uitbreiden maar over 
het inperken van Mijzelf zodat Ik kan worden ontvangen, niet over krijgen 
maar over geven…  
Hij die alles heeft geschapen, gaat Zich insluiten in een geschapen en zeer 
kleine Mensheid. Dit zijn werken enkel van een God - van een liefhebbende 
God - die tegen elke prijs het schepsel met Zijn Liefde wil vastbinden om 
geliefd te worden…"        (uit ons zesde en nieuwe bundel van het BOEK van de HEMEL) 
 

Jullie zijn nog welkom in het Huis van de Goddelijke Wil op  
dinsdag 28 december 

donderdag 30 december 
zaterdag 8 januari 
zaterdag 15 januari 

en ook zaterdag 22 januari (een nieuwe datum eraan toegevoegd). 
 

We komen nog steeds - veiligheidshalve - samen in kleine groepjes en blijven 
zorgen voor voldoende verluchting (zoals al vermeld is er ook een CO2-meter). 

!!! We komen samen van 13 u tot 16 u !!! 


