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HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD 
 

Jezus, die ons verlost en leidt, 
die deelt in ’s Vaders heerlijkheid, 
die vóór de oorsprong van het licht 
gesteld werd voor zijn aangezicht. 

Gij zijt des Vaders glans en gloed, 
Gij aller wens en hoop voorgoed; 
o hoor het volk, dat uit één mond 
U smeekt in heel het wereldrond. 

Gedenk, Verlosser goed en groot, 
hoe uit de maagdelijke schoot 

Gij tot ons heil geboren zijt, 
een mens in onze menselijkheid. 

Maak deze dag opnieuw het waar, 
die weerkeert in de kring van ’t jaar, 

dat Gij uit ’s Vaders heerlijkheid 
tot aller heil gekomen zijt. 

Nu zingen sterren, aarde en zee 
en al wat is de lofzang mee, 

het nieuwe lied dat Hem bezingt, 
wiens heil het gans heelal doordringt. 

En wij die door uw schuldloos rein 
en heilig bloed gewassen zijn, 
zingen een nieuw lied U ter eer 

op uw geboortedag, o Heer. 

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

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



 

De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOEDER VAN GOD 

 

                                              (uit VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL – deel III) 

Geliefde Moeder, de theologie zegt dat de heerlijkheid een 
mysterieuze werkelijkheid is. Zij kan worden vergeleken met een 
wolk die tegelijk de schittering van het licht en de dichtheid van 
de duisternis bezit. De termen Adem, Geest en Kracht zijn onder-
ling verbonden en vinden elkaar in Heerlijkheid. Samen brengen zij 
Gods grote werken tot stand (de Schepping, de Verlossing, de 
Heiliging en het geestelijk verrijzen van de doden in heerlijkheid en 
kracht, in de Heilige Geest, 1 Kor 15,43).                    

In Nazaret nam die ‘Heilige Geest van Heerlijkheid en Kracht’ (1 Pe 
4,14) van U bezit, Maria, en maakte U tot Moeder van Gods Zoon in 
de wereld. Enkel en alleen Uw ‘fiat’ in antwoord op Gods ‘Fiat’ 
maakte dat mogelijk.  

Zeer geliefde Moeder, in naam van allen, te beginnen bij onze 
eerste voorouders, met al wie nu leven, tot en met de laatste 
persoon die zal worden geboren, danken, beminnen en zegenen  
wij U in de Goddelijke Wil voor Uw prachtig antwoord.  

Maria, het leergezag verklaart dat U ‘hoog verheven 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 Willen van Gods Geest. De Vader 
maakte U, een mensenkind, deelachtig aan wat Zijn Goddelijke 
Grootheid uitmaakt. Verwijzend naar Uw Jezus kunt U de heilige 
Drie-eenheid immers zeggen: ‘Onze Zoon’, de Uwe en de mijne!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

Maria, in Zijn niet te begrijpen Nederigheid leidt de Geest van God 
U, als schepsel, als de tweede Eva, binnen in Zijn Heerlijkheid en 
Licht. Hij is echter nog meer bewonderenswaardig dan U in Uw 
verheven zijn. Moeder van God en Koningin van de Goddelijke Wil, 
vraag de Geest van de Vader om de genade, opdat wij in onze 
overwegingen en rondzangen de onbegrensde Nederigheid, 
Goedheid, Trouw en Almacht van God steeds beter zouden kunnen 
prijzen.  

Maria, wij willen met Uw woorden Jezus loven en danken, omdat 
Hij de Dienares van God, Luisa Piccarreta, de hogere en lagere 
kennis aangaande U verduidelijkte. Die Goddelijke uitleg doet ons 
nog veel meer de basisleerstellingen respecteren van de Kerk over 
U. Zij zijn een vast punt van verwijzing en moeten altijd het begin 
zijn van onze verdere meditaties. Het fundamentele dat de laatste 
tweeduizend jaar als dogma werd vastgelegd  (dikwijls in heel 
moeilijke omstandigheden), zegt dat Gods Zoon ook Uw Zoon is. 
Dit betekent voor U de grootste eer en verheft U boven alle 
andere schepselen. Door Uw medewerking kwam Jezus de mens 
verlossen en in U kreeg de genade van de Verlossing zijn volledige 
uitwerking. Jezus vertelde Luisa dat al het andere immense goed IN 
HET HEILIGDOM VAN DE GODDELIJKE GEHEIMEN zal blijven. (deel 19 
- 6.3.1926) 

Voor elke fundamentele beschrijving van Uw eigenschappen en 
voor het tot stand komen van deze waarheden op een heilige en 
evenwichtige manier danken, zegenen en loven wij Jezus en Zijn 
Heilige Geest.  

Geef ons Uw hand, geliefde Mama, om met nog meer aandacht de 
leerstellingen over U in onze overwegingen op te nemen. Zo zullen 
we wat ‘in het heiligdom van de Goddelijke geheimen verborgen 
ligt’ nog dieper en waarachtiger kunnen liefhebben, de geheimen 
waarover wij, bijna tweeduizend jaar lang en vooral de laatste 
honderd vijftig jaar, zoveel mochten vernemen. 

H. MARIA, MOEDER VAN GOD, BID VOOR ONS… 


