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HEILIGE MAAGD MARIA, KONINGIN 
 

‘Naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir’ 
(Ps. 45 (44), 10b) 

 
 

Hoog boven alles blinkt gij uit, 
o Maagd, o koningin, o bruid, 

en alle schoonheid vloeit ineen 
en alle glans in u alleen. 

U schiep als schoonste eens het Woord, 
aan wie gij eeuwig toebehoort, 
de Zoon die gij het leven geeft, 
de God die u geschapen heeft. 

Als Christus die aan ’t kruishout leed, 
die koning was in purperen kleed, 

zo gij die met Hem medelijdt 
en moeder van het leven zijt. 

Gekroond met zoveel glans en eer, 
o, zie op ons die bidden neer, 

en neem met vreugd het loflied aan 
wanneer wij zingend tot u gaan. 

U, Jezus, zij de heerlijkheid 
die uit de Maagd geboren zijt, 

met Vader en met Geest tezaam 
zij eeuwig lof uw grote Naam. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, 
bekleed met de zon, de maan onder haar voeten 
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 

(Apk 21,1) 

 

MARIA, KONINGIN  

Uit volume 15                                                                             (laatste bundel blz 8) 

 

Jezus tot Luisa over Maria… 

Dit is de reden waarom Wij Haar tot Koningin aanstelden van alles 
en allen: omdat Wij, wanneer Wij handelen, dit doen met rede, 
wijsheid en rechtvaardigheid. Nooit gaf Mijn geliefde Mama leven 
aan haar menselijke wil, maar Onze Goddelijke Wil was in Haar 
altijd integer.  
 
Hoe kunnen Wij tot een schepsel zeggen: ‘Jij bent de Koningin van 
de Hemel, de zon, de sterren,…,‘ indien zij in plaats van Onze Wil 
als Heerser te hebben, door haar menselijke wil werd gedomineerd? 
Alle elementen, de hemel, de zon, de aarde, zouden zich hebben 
onttrokken aan het regime en de heerschappij van dit schepsel. Ze 
zouden in hun stomme taal hebben uitgeroepen: 'Wij willen haar 
niet, wij zijn haar meerdere, want wij hebben ons nooit onttrokken 
aan Uw Eeuwig Willen - wij zijn nog zoals U ons schiep.'  
Dit zou de zon hebben uitgeroepen met zijn licht, de sterren met hun 
schittering, de zee met zijn golven en zo ook al het andere.            
 
Van zodra zij alle daarentegen de heerschappij van deze sublieme 
Maagd ondervonden die, bijna als hun zuster, nooit de eigen wil 
wilde kennen, maar alleen deze van God, vierden zij niet enkel feest, 
maar voelden zij zich vereerd om hun Koningin te hebben.             
Zij bewogen zich rondom Haar om Haar gevolg te vormen en Haar 
respect te betuigen - de maan als voetbank voor haar voeten, de 
sterren als kroon, de zon als diadeem, de engelen als dienaren en de 
mensen als wachters. Allen, allen eerden Haar en betoonden Haar 
respect.  
 
Er is geen glorie en eer die Onze Wil niet kan worden gegeven - of 
Hij nu handelt in Ons, in het eigen centrum, of leeft in het schepsel. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

TOT ONZE KONINGIN VAN DE GODDELIJKE WIL 

'Soevereine Vrouwe, 

ik kom mijn kleine liefde verbergen in de grote zee van uw liefde, 
mijn aanbidding voor God in de immense oceaan van die van U. 

Mijn dankbetuigingen verstop ik in de zee van de uwe. 
 

Ik verberg mijn smeekbeden, zuchten, tranen en pijn in de zee van de uwe, 
zodat mijn zee van liefde en die van U een mogen zijn, 
mijn aanbidding en die van U een enkele mogen zijn, 

mijn dankbetuigingen de wijdte kunnen verkrijgen van uw grenzen, 
mijn smeekbeden, tranen en pijnen kunnen één zee worden met die van U, 

zodat ook ik mijn zeeën van liefde en aanbidding heb... 
 

En zoals uw Soevereine Hoogheid 
hiermee de langverwachte  Verlosser afsmeekte, 

zo wil ook ik mij, met al deze zeeën, aanbieden voor de Goddelijke Majesteit, 
om het Koninkrijk van het Verheven Fiat biddend af te smeken en te vragen.  

 
Mijn Koningin Mama, 

ik moet dezelfde manier gebruiken als U,  
ook Uw zeeën van liefde en genade, 

om het Fiat te overwinnen opdat het Zijn Rijk op aarde toelaat, 
net zoals U het overwon om het Eeuwige Woord te laten neerdalen. 

 
Wilt U niet Uw kleine dochter helpen door mij Uw zeeën te geven, 
zodat ik kan verkrijgen dat het Koninkrijk van het Verheven Fiat  

nu spoedig op aarde komt?' 
 

 
Luisa Piccarreta 

 
deel 20 - 2 november 1926 

 

 

 


