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Zij legde haar Wil aan onze voeten neer zonder de hare te willen kennen. 
En Wij stelden Haar aan als Koningin van Hemel en aarde. 

 

 … Oh hoe mooi was het om dit onschuldig en bevoorrechte schepsel te zien,  

verrijkt met alle goddelijke eigenschappen. Zij kwam in ons midden één en al liefde en 

vertrouwen, zonder angst.  

 

Immers, enkel de zonde afstand schept een afstand tussen de Schepper en het schepsel, 

verbreekt de liefde, lost het vertrouwen op en boezemt angst in  

Zo kwam Zij komt in ons midden als Koningin die, met haar Liefde, door Ons geschonken, 

over Ons heerste, Ons verrukte, Ons in Feestvreugde bracht en nog meer Liefde van Ons 

ontfutselde.  

 

Wij lieten  Haar begaan en genoten van de Liefde die zij van ons nam. 

En Wij stelden Haar aan tot Koningin van Hemel en aarde. 

Hemel en aarde juichten en feestten samen met Ons, omdat zij na zo vele eeuwen hun 
Koningin hadden. 
 
De zon glimlachte in haar licht en achtte zich gelukkig haar Koningin te kunnen  dienen 
door Haar Licht te geven.  
Het hemelgewelf, de sterren en het hele universum glimlachten van vreugde en vierden 
feest. Zij wensten hun Koningin blij te maken door Haar de harmonie en de schoonheid 
van de sferen te tonen.  
De planten glimlachten en wilden hun Koningin tot voedsel dienen. 
Ook de aarde glimlachte en voelde zich vereerd om haar koningin een verblijfplaats te 
verschaffen en door de voeten van deze Heerseres betreden te worden 
Alleen de hel schreeuwde en voelde haar krachten verdwijnen wegens de Heerschappij 
van deze verheven Koningin. 
 
Maar weet je wat de eerste act van dit hemels Schepsel was toen zij voor het eerst bij 

onze troon kwam?  

Zij wist dat al het kwaad van de mens uit de breuk tussen zijn wil en Die van zijn 

Schepper ontstaan is. Zij beefde en zonder tijd te verliezen, bond Zij haar wil aan de voet 

van mijn troon vast, zonder hem zelfs te willen kennen.  

 

En mijn Wil bond zich aan Haar en vormde de kern van haar leven. 

Tussen haar en Ons openden zich alle stromen, alle relaties, alle verbindingen. 

Er was geen geheim dat Wij haar niet toevertrouwden.  

 

Dit was inderdaad de mooiste, de grootste, heldhaftigste daad die Zij stelde:  

haar Wil aan onze voeten neer te leggen. 

Een act die Ons verrukte en Haar aanstelde tot Koningin van allen.  

Zie je dan wat het betekent zich aan mijn Wil te binden en je eigen wil niet te kennen? 

De tweede act was Zichzelf uit liefde tot Ons voor elk mogelijk offer aan te bieden.  

De derde act : Ons de eer de glorie van de hele Schepping, -die de mens Ons had 

ontnomen door zijn eigen wil te doen, terug te geven. 


