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De Dienares Gods 
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25 maart 
AANKONDIGING VAN DE HEER 

MARIA BOODSCHAP 
 

De engel trad bij haar binnen en zei: 
"Verheug u, begenadigde, de Heer is met u." 

 

Lc 1,28 
 

 
 

Morgen, op dit Hoogfeest dus, zal paus Franciscus 'in gemeenschap met al de 
bisschoppen van de wereld' (ook met paus emeritus Benedictus XVI) de gehele 
mensheid toewijden aan het Onbevlekte Hart van Maria, en in het bijzonder 
Rusland en Oekraïne. Op hetzelfde moment zal dit ook gebeuren in Fatima.  
De pausen Pius XII, Paulus VI en Johannes-Paulus II, deden deze toewijding 
ook al. In de apostolische brief, Sacro vergente anno (7.7.1952) werd Rusland 
zelfs specifiek vermeld. Brengen wij allen dit gebed in de Goddelijke Wil! 
 

+ + + + + + + 
 

En richten wij ons nu ook tot Maria met volgende rondzang (zie FIAT III-boek): 
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Maria, zeer geliefde Moeder, in Nazaret nam de ‘Heilige Geest van 
Heerlijkheid en Kracht’ (1 Pe 4,14) van U bezit en Hij maakte U tot 
Moeder van Gods Zoon in de wereld. Enkel en alleen Uw ‘fiat’ in 
antwoord op Gods ‘Fiat’ maakte dat mogelijk. In naam van allen - 
te beginnen bij onze eerste voorouders en met al wie nu leven, tot 
en met de laatste persoon die ooit zal worden geboren - danken, 
beminnen en zegenen wij U in de Goddelijke Wil voor Uw buiten-
gewoon prachtig antwoord. 
Het leergezag verklaart dat U de hoog Verhevene bent, want 'de 
Machtige heeft aan U wonderwerken gedaan’ (Lc 1,49), wonder-
werken waarvan wij en zelfs de Kerk nog maar weinig begrijpen! 
Alles voltrok zich in het eindeloos schenkende Willen van Gods 
Geest. De Vader liet U, een mensenkind als wij, delen in wat Zijn 
Goddelijke Grootheid uitmaakt. Terwijl U verwijst naar Uw Jezus 
kunt U immers tot de heilige Drie-eenheid zeggen: ‘Onze Zoon’, de 
Uwe en de mijne!  
Maria, in Zijn onbegrijpelijke Nederigheid leidt de Geest van God U 
binnen - als schepsel, als de tweede Eva - in Zijn Heerlijkheid en Zijn 
Licht. In Uw verheffing is Hijzelf echter nog bewonderenswaardiger. 
Moeder van God en Koningin van de Goddelijke Wil, vraag de Geest 
van de Vader en de Zoon de genade, opdat wij in onze rondzangen 
en overwegingen Gods oneindige Nederigheid, Goedheid, Almacht 
en Trouw steeds beter zouden prijzen en toejuichen. 
Met Uw woorden, hemelse Mama, willen wij Jezus danken omdat 
Hij de Dienares van God, Luisa Piccarreta, de hogere en de lagere 
kennis verduidelijkte over Uzelf. Deze Goddelijke uitleg doet ons 
nog veel meer de basisleerstellingen respecteren die de Kerk over 
U formuleerde. Zij zijn een vast punt van verwijzing en moeten dus  
altijd het begin zijn van onze verdere meditaties. Het fundamentele 
dat de laatste tweeduizend jaar werd vastgelegd zegt dat Gods 
Zoon ook Uw Zoon is. Dit betekent voor U de grootste eer en dat 
verheft U boven alle andere schepselen. Door Uw medewerking 
kwam Jezus de mens verlossen en in U kregen de genaden van de 
Verlossing hun volledige uitwerking. Jezus zei Luisa dat al de andere 
onmetelijke gunsten van genade in het  Goddelijke Heiligdom 
verborgen bleven (deel 19 - 6.3.1926). Voor elke beschrijving van 
Uw eigenschappen en het tot stand komen van deze waarheden op 
een heilige en evenwichtige manier danken, zegenen en loven wij 
Jezus en Zijn Heilige Geest. 


