
“Door de Liefde zal Zij zegevieren over Ons en haar kinderen."                           SG - De Goddelijke Wil 

 
 
  

Het Boek van de Hemel      Deel 36 - 15 augustus 1938             Luisa Piccarreta 

Het feest van de Opname van Maria in de Hemel is het mooiste, meest verheven 

feest. Het is het feest van de Goddelijke Wil werkzaam in de Hemelkoningin. 

 

O! Macht van onze Wil!  

U alleen kan zovele wonderen verrichten. 

U schept zovele van onze goddelijke Levens in Haar die U laat heersen 

-om ons te doen beminnen en verheerlijken zoals Wij het verdienen en wensen!  

 

Zij kan haar God aan allen geven omdat zij hem bezit.  

Meer nog,  telkens iemand ons leven wil ontvangen, kan zij  

-zonder één enkel van onze goddelijke Levens te verliezen,  

vanuit het innerlijk van ons Leven dat Zij bezit, 

-een ander van onze goddelijke Levens scheppen, 

om het te geen aan haar die Ons wil. 

 

Deze Koningin - Maagd  is een voortdurend Wonder.  

Wat Zij op aarde deed zet Ze verder in de Hemel. 

Een Akt van onze Wil, die werkzaam is in het schepsel en in Ons, eindigt nooit. 

En wanneer onze Wil in het schepsel verblijft, kan Hij zich aan allen geven. 

 

Houdt de zon op haar Iicht te geven, omdat zij al zoveel aan de menselijke  generaties 

gegeven heeft? Volstrekt niet!  

Al heeft zij al zoveel licht gegeven, zij blijft altijd rijk aan licht.  

Zij verliest zelfs geen enkel druppeltje licht. 

De glorie van deze koningin is onovertreffelijk. 

 

Zij bezit immers onze werkzame Wil  

-die in het schepsel eeuwige en oneindige akten schept. 

 

Zij bemint Ons altijd. Zij houdt nooit ons te beminnen met onze Levens die zij bezit. 

Zij bemint ons met onze Liefde. Zij bemint ons overal. 

Haar Liefde vult de Hemel en de aarde en rent om zich uit te storten in onze goddelijke 

Boezem. En wij beminnen haar zozeer dat we niet kunnen zijn zonder haar te beminnen. 

 

En terwijl Zij Ons bemint, bemint Zij alle schepselen. En zij zorgt ervoor dat allen ons 

beminnen. Wie kan haar weerstaan en haar niet geven wat zij verlangt! 

Het is immers onze Wil zelf die vraagt wat zij wil die ons bindt door zijn eeuwige banden. 

Wij kunnen haar niets weigeren! 

 

Vandaar dat het Feest van de Opneming in de Hemel van Maria het mooiste is.  

Het is immers het Feest  van mijn Wil, werkzaam in deze grote Dame. 

Dit heeft haar zo rijk en  mooi gemaakt dat de hemel haar niet kan bevatten. 

De engelen zelf blijven stom en weten niet hoe te spreken over datgene wat de goddelijke 

Wil in dit schepsel heeft tot stand gebracht… ". 

 

"Mijn dochter, haar schoonheid is niet te evenaren.  Zij trekt aan, fascineert en overwint. 

Haar liefde is zo groot, dat zij zich allen geeft, allen liefheeft en zeeën van liefde achterlaat. 



“Door de Liefde zal Zij zegevieren over Ons en haar kinderen."                           SG - De Goddelijke Wil 

 
 

Men kan Haar noemen : Koningin van de Liefde, Overwinnares van de Liefde.  

Zij heeft zoveel bemint dat zij haar God gewonnen heeft 

 

Je moet weten dat de mens door zijn eigen wil te doen, de banden verbrak  

-met zijn Schepper en -met al de geschapen dingen. 

 

Deze Hemelkoningin, met de Kracht ons Fiat dat zij bezat,  
- heeft  haar Schepper met de schepselen verenigd 
- heeft alle wezens verenigd en geordend. 
En met  haar liefde heeft zij de mensheid een nieuw Ieven geschonken.  
 
Haar liefde was zo groot dat zij  
 - de zwakheden, het kwaad, de zonden en de schepselen zelf- 
in haar zeeën van liefde bedekte en verborg.  

Indien deze heilige Maagd niet zoveel liefde bezat,  

- zou het voor ons moeilijk zijn om naar de aarde te kijken. 

 

Haar liefde doet ons niet alleen naar haar kijken. 

Maar zij doet ons willen dat onze Wil op aarde heerst omdat zij het zo wil. 

 

Zij wil Haar kinderen geven wat Zij bezit. 

En door de Liefde zal Zij zegevieren over Ons en haar kinderen. " 

 

 

 

 


