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8 september     MARIA GEBOORTE 
 
Wij vieren de geboorte van de heilige maagd Maria uit het geslacht van 
Abraham, uit de stam van Juda en het koningshuis van David. 
 
Toen de heilige Maagd werd geboren, ging een licht op over de wereld; 
gelukkig de stam, heilig de wortel en gezegend de vrucht daaraan 
ontsproten. 
 

 
 
Uw geboorte, Maagd en Moeder Gods, bracht vreugde over de gehele 
aarde, want uit U is opgegaan de zon der gerechtigheid, Christus, onze 
God. Hij heeft de vloek weggenomen en heil gebracht, Hij versloeg de 
dood en schonk het eeuwig leven. 
                                                                                                    (uit het Getijdengebed) 
 
 
 

“Door haar volledige overgave aan de Wil van de Vader, aan het 
verlossingswerk van Zijn Zoon en aan iedere ingeving van de Heilige 
Geest is de Maagd Maria voor de Kerk het voorbeeld van geloof en 
liefde. Daarom is Zij ‘het allerverhevenste en zeer uitzonderlijk lid 
van de Kerk’, Zij is zelfs ‘de voorbeeldige verwezenlijking’, ‘het 
beeld’ van de Kerk.” 
                                                                                                                            (KKK 967) 
 



 

uit DE MAAGD 
MARIA IN HET RIJK 
VAN DE 
GODDELIJKE WIL 
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Maria tot Luisa: “Mijn geboorte was wonderlijk. Geen andere geboorte kan 
worden vergeleken met die van Mij. Ik omvatte in Mezelf de hemel, de Zon 
van de Goddelijke Wil en ook de aarde van Mijn mensheid, een gezegende 
en heilige aarde, die de mooiste bloei bevatte. Ondanks het feit dat Ik nog 
maar net was geboren, omsloot Ik het wonder van het allergrootste wonder. 
Het Goddelijk Willen heerste in Mij en bevatte in Mij de prachtigste hemel 
en een zon, stralender dan de hele Schepping waarvan Ik de Koningin ben. 
In Mij was ook een zee van eindeloze genaden die zonder enige beperking 
“liefde, liefde” prevelde tot Mijn Schepper. Mijn geboorte was daarom de 
ware dageraad, die de nacht van de menselijke wil op de vlucht joeg. 
Terwijl het groeide vormde het de aurora en riep het de stralendste dag te 
voorschijn, om de Zon van het Eeuwige Woord te laten opkomen op aarde. 
 

Nauwelijks geboren opende Ik Mijn ogen om te kijken naar deze wereld hier 
beneden. Ik ging op zoek naar Mijn kinderen om ze op te sluiten in Mijn 
Hart. Ik wou hen Mijn moederlijke liefde geven en doen herboren worden in 
het nieuwe leven van Liefde en genade. Op die manier kon Ik hen door-
gang verlenen en laten binnengaan in het Rijk van het Goddelijke Fiat, 
waarvan Ik de Bezitter was. Ik wou Mij gedragen als Koningin en Moeder 
allen omsluiten in Mijn Hart. Zo kon Ik iedereen in veiligheid brengen en de 
grote gift schenken van het Goddelijke Koninkrijk. In Mijn Hart hield Ik een 
plaats voor elk van hen want voor wie de Goddelijke Wil bezit is er geen 
beperktheid, enkel oneindige uitgestrektheid. Daarom wachtte Ik ook op 
jou, Mijn kind. Niemand ontsnapte Mij. En gezien iedereen die dag Mijn 
geboorte vierde, was het ook voor Mij een feest.  
 

Maar toen Ik Mijn ogen opende naar het licht kreeg Ik pijn bij het zien van 
de schepselen in de ondoordringbare nacht van de menselijke wil.  
O, in wat voor een afgrond van duisternis bevindt zich het schepsel dat zich 
laat overheersen door de menselijke wil! Het is een ware nacht, een nacht 
zonder sterren, hoogstens nu en dan eens een vluchtige flits. En deze 
nacht wordt gemakkelijk gevolgd door donder die met gerommel de dichte 
duisternis nog aandikt en over het arme schepsel stormen van angst doet 
losbarsten, van zwakte, gevaar en ondergang in het kwaad.  
Mijn klein Hart werd doorboord toen het Mijn kinderen zag, onderhevig aan 
die stormen waarin de nacht van de menselijke wil hen had meegesleurd. 
Weet dat telkens jij jouw wil doet, jij een nacht vormt voor jezelf. Indien je 
zou beseffen hoeveel kwaad deze nacht bij jou veroorzaakt, zou jij samen 
met Mij huilen. Het doet je het daglicht verliezen van Gods Willen. Het keert 
je ondersteboven. Het maakt je krachteloos voor het goede. Het vernietigt 
in jou de ware Liefde en jij wordt als een arme zieke die gebrek heeft aan 
wat noodzakelijk is om te genezen. O, liefste dochter, luister naar Mij: doe 
nooit meer je wil. Geef Me jouw woord en stel je kleine Moeder tevreden.” 


