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ONBEVLEKTE ONTVANGENIS   
VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA 

 

God wil een tempel bouwen 
om ons nabij te zijn, 

en boven alle vrouwen 
zal zij gezegend zijn 

die Hij zich heeft verkoren: 
Maria is haar naam, 

een roos die zonder doornen 
in bloei zal komen staan. 

Die bloem gaat zich ontvouwen, 
het zonlicht wekt haar zacht -, 

verwacht in stil vertrouwen 
het wijken van de nacht: 

zo heeft zij willen wachten, 
die hoop in zich gevoed; 

zo schijnt na vele nachten 
ons levenslicht voorgoed. 

Zijn warmte zal verlichten 
de armen in het land, 

op aarde vrede stichten: 
komt, reikt elkaar de hand. 
God zal zijn tempel bouwen: 

een wereldwijd tehuis; 
mensen die Hem vertrouwen 

worden er kind aan huis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
DE GEHELE SCHEPPING VIERDE DE ONTVANGENIS                   

VAN DE SOEVEREINE KONINGIN 
 
Ik dacht: 'Waarom jubelde de gehele Schepping van vreugde en 
vierde zij zozeer de Onbevlekte Koningin in Haar onbevlekte 
ontvangenis?'   
 

En mijn altijd beminnelijke Jezus, die in mijn innerlijk bewoog, zei 
me: "Mijn dochter, wil je weten waarom?  Omdat de Goddelijke Wil 
het begin van Zijn Leven had in het kleine hemelse meisje, en 
daarom het begin van al het goeds in alle schepselen.  Er is geen 
goed dat niet in Mijn Goddelijke Wil begint, afdaalt en opstijgt naar 
zijn bron. Dit kleine hemelse meisje begon dus, vanaf Haar 
onbevlekte ontvangenis, haar leven in het Goddelijke Fiat, en gezien 
Zij van menselijke komaf was, verwierf Zij met Mijn Wil het 
Goddelijke Leven, en met Haar mensheid bezat Zij de menselijke 
oorsprong. Zij had dus de macht om het goddelijke en het 
menselijke te verenigen. Zij gaf aan God wat de mens Hem niet had 
gegeven en Hem had ontzegd, wat Zijn Wil was. Aan de mensen gaf 
Zij het recht om te kunnen opstijgen naar de omhelzingen van Haar 
Schepper.  Met de kracht van Ons Fiat die Zij in Haar macht had, 
bond Zij God en de mensen.  Dus heel de Schepping – Hemel en 
aarde, en zelfs de hel – voelde in de onbevlekte ontvangenis van dit 
kleine Maagdelijke meisje, nog maar net geboren in de schoot van 
Haar moeder, de kracht van de orde die Zij in de hele Schepping 
bracht.  Met Mijn Wil verbroederde Zij Zich met allen, Zij omhelsde 
allen, Zij hield van alles en iedereen. En allen verlangden naar Haar, 
hielden van Haar en voelden zich vereerd om de Goddelijke Wil in 
dit bevoorrechte schepsel te aanbidden.” 
 
Uit deel 25 – 8 december 1928 
 

 
 


