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De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL 
MARIA LICHTMIS 

 
Toen de ouders met het kind Jezus binnentraden, 

nam Simeon het in zijn armen 
en verkondigde de lof des Heren. 

 

 
 
Veertig dagen waren verlopen sinds de geboorte van de kleine 
Koning Jezus en het Goddelijk Fiat riep Ons om de wettelijke 
verplichting te vervullen van de Opdracht van Mijn Zoon. Wij 
gingen dus naar de tempel en Ik kwam zo voor de eerste keer 
buiten met Mijn liefste Kindje. Droefheid en smart overvielen Mij. 
Ik ging Hem aanbieden als Slachtoffer voor de redding van allen! 
We traden de tempel binnen en eerst aanbaden We de Majesteit 
van God. Vervolgens riepen We de priester en legden Jezus in zijn 
armen om het hemels Kindje aan te bieden aan de Eeuwige 
Vader, als offer voor de redding van allen.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

De priester was Simeon. Toen Ik Jezus in zijn armen gaf erkende 
hij Hem als het Goddelijk Woord en hij jubelde van immense 
vreugde. Na het offer trad hij op als profeet en voorspelde al Mijn 
smarten... O, hoe hevig liet het opperste Fiat de fatale tragedie 
niet weergalmen in Mijn moederhart, van al het lijden van Mijn 
Zoontje. Maar wat Mijn Hart het meest doorboorde waren de 
woorden die de heilige profeet uitsprak: "Dit Kindje zal de redding 
en ondergang betekenen voor velen en Hij zal het doelwit zijn van 
vele tegenstellingen. " 
 

Indien Ik niet was ondersteund door de Goddelijke Wil, zou Ik op 
dat moment zijn gestorven van zuivere smart. Maar in plaats 
daarvan gaf Hij Mij leven. Hij maakte er gebruik van om zo in Mij, 
in het Rijk van Zijn Wil, dat van het Lijden te vormen.  
Dus naast het recht Moeder te zijn van iedereen, verkreeg Ik het 
recht Moeder en Koningin te zijn van smarten. Inderdaad, door 
Mijn lijden verwierf Ik de munt om de schuld te betalen van Mijn 
kinderen, zelfs van de ondankbare. 
 

Je moet nu weten dat Ik in het Licht van de Goddelijke Wil al alle 
smarten kende die Mij te wachten stonden, zelfs meer dan deze 
waarover Simeon Mij sprak. Maar door dit tijdens de zo plechtige 
akt van het offeren van Mijn Zoon te horen herhalen voelde Ik 
Mij zo doorstoken dat Mijn Hart bloedde en er zich diepe kloven 
openden in Mijn Ziel.  
 

Luister daarom naar je Moeder: verlies nooit de moed in je pijn en 
in elke droevige ontmoeting die je niet zal ontbreken. Laat met 
heroïsche liefde de Wil van God Zijn koninklijke plaats innemen in 
je leed. Zo zal je het kunnen omzetten in een munt van oneindige 
waarde, waarmee jij de schulden kan betalen van je zussen en 
broers om hen te bevrijden van de slavernij van de menselijke wil. 
Zo zal je hen weer als vrije zonen en dochters laten binnenkomen 
in het Rijk van het Goddelijke Fiat.                (uit De Maagd Maria… blz 103) 
 

 
 


