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ONBEVLEKTE ONTVANGENIS   
VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA 

 

 
 

Verheug u, uit wie de vreugd zal verschijnen, 
verheug u, door wie de vloek zal verdwijnen, 

verheug u, gij richt de gevallen Adam weer op, 
verheug u, vertroosting voor de tranen van Eva. 

 
Verheug u, gij gaat al ons denken te boven, 

verheug u, diepte onpeilbaar voor het engelenoog 
verheug u, want de troon van de Koning zijt gij, 
verheug u, want gij draagt de Drager der wereld. 

 
Verheug u, ster die de Zon doet verschijnen, 

verheug u, schoot waarin God nederdaalt, 
verheug u, door u wordt de schepping vernieuwd, 
verheug u, door u wordt de Schepper een kind. 

Wees gegroet, Moeder Gods, o Maria altijd Maagd! 
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Tijdens onze kerstnamiddagen willen we stilstaan bij volgende passage uit het 
dagboek van Luisa Piccarreta: de Onbevlekte Ontvangenis van Maria   
 
BOEK van de HEMEL, deel 15 (zesde en nieuwe bundel) 
Dit is een eerste gedeelte van deze passage: 
 
Ik overwoog het grote wonder van de Onbevlekte Ontvangenis van 
mijn Koningin en hemelse Mama. In mijn innerlijk hoorde ik mijn 
lieve Jezus zeggen:          
“Mijn dochter, de Onbevlekte Ontvangenis van Mijn geliefde Mama 
was zo wonderbaar en verbazingwekkend, dat Hemel en aarde 
versteld stonden en feestvierden.  
De Goddelijke Personen wedijverden alle Drie met elkaar: de Vader 
stortte een onmetelijke zee uit van macht, Ik, de Zoon stortte een 
oneindige zee uit van wijsheid en de Heilige Geest een immense zee 
van eeuwige liefde, die zich vermengden en een enkele zee vormden. 
En in het midden van deze zee werd de ontvangenis van deze Maagd 
gevormd, uitverkoren tussen de uitverkorenen.  
 

De Godheid beheerde dus de substantie van die ontvangenis en deze 
zee was niet alleen het centrum van leven van dit wonderbare en 
unieke schepsel maar bleef Haar omringen – niet enkel om Haar te 
verdedigen tegen alles wat Haar zou kunnen schaduw berokkenen, 
maar om Haar elk ogenblik nieuwe schoonheid te geven, nieuwe 
genaden, macht, wijsheid, liefde, voorrechten, enzovoort. Haar 
kleine natuur werd dus ontvangen in het centrum van deze zee, en 
werd gevormd en groeide op onder invloed van deze goddelijke 
golven. Zo zeer zelfs dat, van zodra dit edele en unieke schepsel er 
was, de Godheid niet wilde wachten zoals gebruikelijk bij de andere 
schepselen - Hij wilde haar omhelzingen, de beantwoording van 
haar liefde, haar kussen om Zich in haar onschuldige glimlach te 
verheugen.  
 

Daarom gaf Ik Haar, van zodra haar ontvangenis was gevormd, het 
gebruik van de rede. Ik begiftigde Haar met alle  wetenschap en Ik 
maakte Haar bewust van Onze vreugden en smarten betreffende de 
Schepping. Zelfs van in de moederlijke schoot kwam Zij naar de 
Hemel, aan de voet van onze Troon om Ons haar omhelzingen te 
schenken, het antwoord van haar liefde, haar tedere kussen.  
En bij het zich in Onze armen werpen, lachte Ze Ons toe met een 
zodanig welgevallen van dankbaarheid en dankzegging als om Onze 
glimlach te ontlokken…  
 


