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Vorige week zagen we hoe Maria aanwezig was op de bruiloft in Kana en 
hoe Ze daar zei: "Doe maar wat Hij u zeggen zal" – wat Zij ook ons zonder 
ophouden blijft zeggen… 
  
Tijdens onze talrijke voorbije kerstconferenties werd dan weer zoveel over 
Haar verteld, kon weer zoveel over Haar worden geleerd.                    
Maria, Hoogverheven Moeder van God, onze Koningin van de Goddelijke 
Wil, werd zonder zonde ontvangen en had al van bij het prille begin van 
haar leven het begrip van alle rede: "Met alle wetenschap begiftigde Ik 
haar, en Ik maakte haar bewust van onze vreugden en smarten 
betreffende de Schepping."  
 
Van bij haar Ontvangenis had Zij dus al kennis van de Goddelijke Wil en 
begon Zij al in de Goddelijke Wil te leven. 
 
"Van in de moederlijke schoot kwam Zij zelfs naar de Hemel, aan de 
voet van onze Troon om Ons haar omhelzingen te schenken, het 
antwoord van haar liefde, haar tedere kussen… 
Hoe mooi was het dit onschuldig en bevoorrechte schepsel, verrijkt 
met alle goddelijke eigenschappen, in Ons midden te zien komen, 
een en al liefde en vertrouwen - zonder angst. Het is immers alleen 
zonde die tussen Schepper en schepsel afstand creëert, liefde 
verbreekt, vertrouwen verliest en angst opwekt." 

Een grote les voor ons: alles wat twijfel en angst zaait, is een gevolg van 
zowel de erfzonde als van onze zonde, van het afgescheiden zijn van de 
Wil van God. En hoe wordt de wereld door angst overspoeld… Angst wordt 
ons vandaag 'opgelepeld'… Hoeveel mensen leven er niet in angst…  
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Onze zwakke menselijke wil moet dus worden hersteld en dit begint in de 
Onbevlekte Ontvangenis van Maria, Moeder van God. Van bij het directe 
begin van haar conceptie vindt dit herstel plaats: Zij brengt God glorie en 
dank zoals het van bij de Schepping was bedoeld.  
Zijzelf was nooit bang want dit is een gevolg van de zonde. God wil ook niet 
dat wij in angst leven.  
 
Jezus zei het vaak tot Luisa dat angst niet van God komt maar van onze 
zondigheid. Wij moeten dit terzijde schuiven en dit in ons leven te boven 
komen zodat Gods Wil in ons de volheid kan hebben.  
 
En in een van haar vele brieven schrijft Luisa: 'Angst is als een snoer die je 
vastbindt aan jezelf en je de frisheid van liefde ontneemt. Sterker nog, 
angst doet je verdorren en rukt je weg uit de armen van Jezus.'  
 
En in het evangelie zegt Jezus: "Wees niet bang, kleine kudde, het heeft de 
Vader behaagd je het Rijk te geven." – het Rijk van de Goddelijke Wil.    
Het is in je. En zoals Johannes zegt: Hij die in je is, is groter dan hij die in 
de wereld is.  
 
Hoe immens groot moet dan ook ons vertrouwen zijn in God - Hij die in ons 
verblijft door de genade en verlangt dat allen in Zijn Willen gaan leven! 
Schenken we daarom alleen vertrouwen aan Hem en niet aan wat de 
wereld ons aanbiedt. 
 
We lezen het al in het boek van de Psalmen:  
"Beter is het te gaan tot de Heer, dan op een mens te vertrouwen.  
Beter is het te gaan tot de Heer, dan te vertrouwen op vorsten." 
 
 
Zo kunnen we elkaar, in deze hectische en verwarrende en moeilijke tijd, maar 
blijvend aanmoedigen om onophoudelijk te bidden in de Goddelijke Wil. 
Verdiepen we ons ook steeds verder in de kennis over het leven in Gods Wil, 
langsheen de geschriften van Luisa Piccarreta. Tijdens de conferenties en de 
bijeenkomsten in onze groepjes worden we hierbij geholpen.  
En vergeten we onze akten en onze rondzangen niet. Doen we alles bovendien 
'in naam van allen'.  
Op die manier kan het 'Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel' 
onafgebroken doordringen tot in de Hemel en kan al wat op de wereld niet 
door God wordt gewild uiteindelijk verdwijnen. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Toen brak er in de hemel een oorlog uit. Michaël en zijn engelen vochten 
tegen de draak, en de draak en zijn engelen vochten terug. Maar zij hielden 
geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. De grote 
draak werd neergeworpen, de oude slang, die Duivel en Satan heet en de 
hele wereld misleidt; hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen 
met hem" (Apok 12,7).  

“In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan om de kinderen van uw volk 
te beschermen. Want het zal een tijd van nood zijn, zoals er eerder nog 
geen is voorgekomen zolang er volken bestaan.” (Dan 12,1) 

Op 13 oktober 1884 zou paus Leo XIII (de paus die toeliet dat een priester 
elke morgen in het kleine kamertje van Luisa Piccarreta een Eucharistieviering 
opdroeg) na de ochtendmis in zijn Vaticaanse privékapel een visioen hebben 
gehad. Kort daarna schreef hij een gebed tot de Aartsengel Michaël.               
Hij bepaalde dat de gelovigen dit voortaan na elke doordeweekse mis moesten 
bidden. In 1960 maakte paus Johannes XXIII een einde aan deze verplichting en 
na het Tweede Vaticaans Concilie raakte het gebed in de vergetelheid. Paus 
Johannes Paulus II probeerde het weer onder de aandacht van de katholieken 
te brengen. Ook paus Benedictus XVI en paus Franciscus zetten de gelovigen 
aan om de Heilige Michaël bescherming af te smeken – hoe meer dan nodig in 
deze tijd! Ons werd deze gewoonte (die we willen in stand houden) opnieuw                                                              
aangeleerd door Fr. Robert Young. Hij bad het telkens nadat hij hier met ons 
Eucharistie had gevierd. Bidden we het – zeker nu alles uiterst prangend en 
pijnlijk verloopt - dagelijks in de Goddelijke Wil, in vereniging met allen uit het 
verleden, het heden en de toekomst: 

Heilige Aartsengel Michaël,                                 
verdedig ons in de strijd. 

wees onze bescherming tegen de boosheid                       
en de listen van de duivel. 

Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht          
doe gevoelen.                                    

En gij, vorst van de hemelse legerscharen, 
drijf Satan en de andere boze geesten, 

die tot verderf van de zielen                          
over de wereld rondgaan, 

door de goddelijke kracht in de hel terug. 
Amen. 


