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De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 
 

 

 

 

 

 

 

HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD 
 

De wortel Jesse heeft gebloeid, 
zijn twijgje vruchten aangezet; 

vruchtbaar heeft zij een kind gebaard 
en moeder wordend, blijft zij maagd. 

Die eens de Wet der wereld gaf, 
van wie de tien geboden zijn, 
gewaardigde te worden mens, 
te komen in de boei der Wet. 

Geboren is nu licht en heil, 
de nacht gevlucht, de dood voorbij; 

komt, alle natiën, gelooft: 
Maria heeft God voortgebracht. 

U, Christus, koning goed en mild, 
U en de Vader zij de eer 

saam met de Geest, de Parakleet, 
en nu en in der eeuwigheid. 

 
 

Maria is moeder geworden,  
haar Zoon is onze Verlosser.  

Johannes heeft Hem gezien en uitgeroepen:  
zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt,  

alleluia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

En dit vertelt Jezus aan Luisa (en aan ons): 

“Geliefde dochter van Mijn Wil, je moet weten dat wanneer Ik 
verlang om grote werken te doen, werken waaraan de hele mensen-
familie deel moet nemen - altijd voor zover ze dat wil - het Mijn 
gewoonte is om al het goede en al de genaden die dit werk bevat, in 
één enkel schepsel samen te brengen. Op deze manier kunnen alle 
anderen uit dat goede putten als uit een bron, en dit zoveel als ze 
maar willen. Wanneer Ik individuele werken doe, geef Ik beperkte 
dingen, wanneer Ik integendeel werken doe die het goed van allen 
moeten dienen, geef Ik dingen zonder beperking.     

Dit deed Ik in het werk van de Verlossing. Om één schepsel te 
kunnen verheffen tot het ontvangen van een Godmens, moest Ik alle 
mogelijke en denkbare goed in Haar centraliseren. Ik moest Haar 
zodanig hoog verheffen om in Haar het zaad van de Vaderlijke 
vruchtbaarheid te kunnen brengen. En zoals Mijn Hemelse Vader 
Mij met het maagdelijke zaad van Zijn eeuwige vruchtbaarheid 
maagdelijk voortbracht in Zijn Schoot, zonder het werk van een 
vrouw (en in datzelfde zaad ging de Heilige Geest verder) zo ontving 
Mijn Hemelse Mama Mij, met dit eeuwige zaad van de Vaderlijke 
vruchtbaarheid, volkomen maagdelijk in haar maagdelijke schoot, 
zonder medewerking van een man. De Allerheiligste Drie-eenheid 
moest van Zichzelf geven aan deze Goddelijke Maagd zodat Zij Mij, 
de Zoon van God, kon ontvangen. Mijn Heilige Mama zou Mij nooit 
hebben kunnen ontvangen zonder enig zaad te hebben.                
Gezien Zij nu van het menselijke ras was, gaf dit zaad van eeuwige 
vruchtbaarheid Haar het vermogen Mij als Mens te ontvangen.  

Daar het zaad ook goddelijk was, ontving Zij Mij terzelfdertijd als 
God. En omdat de Heilige Geest op hetzelfde ogenblik handelde 
waarop de Vader Mij voortbracht, verliep het voortbrengen van de 
zielen op hetzelfde moment dat Mij het leven werd geschonken in de 
schoot van Mijn Mama.   

(uit het BOEK van de HEMEL – deel 15, 14.4.1923 – ons zesde bundel) 
 

* * * * * * 
Ondertussen zijn al verschillende kerstnamiddagen voorbij. 
Er volgen er nog op zaterdag 8 januari 
                           zaterdag 15 januari 
                           zaterdag 22 januari 
telkens van 13 u tot 16 u. 


