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De Hemelse Verheven Koningin vormde in zich een volledig Goddelijk Leven, 
gelijkend op dit van haar Schepper. Bij elk Feest dat de Kerk viert ter ere van Maria 

wordt in de Hemel de Goddelijke Wil verheerlijkt, geloofd en gedankt.  
 

 

Mijn dochter, wil je weten wie het was 
- die zich liet beheersen door deze voortdurende Akt van mijn Hoogste Wil,  
- die, nadat zij haar eigen wil nooit leven gaf, deze voortdurende Akt van het Leven van de 
Goddelijke Wil ontving,  
zodanig dat zij in zich een volledig Goddelijk Leven vormde, gelijkend op haar Schepper? 
 
Het was de Hemelse Verheven Koningin.  
Zij ontving vanaf het eerste ogenblik van haar Onbevlekte Ontvangenis 
- deze Akt van Leven van de Goddelijke Wil 
om Hem nadien voortdurend te ontvangen gedurende haar ganse leven. 
 
Dit was het grootste Wonder, het nooit geziene Wonder,  
 - het Leven van de Goddelijke Wil in de Heerseres van de Hemel.  
Want één enkele Akt van het Leven van dit Fiat kan hemelen, zonnen, zeeën, sterren en 
alles wat nodig is voortbrengen.  
 
Zo zijn alle menselijke akten, vergeleken met één enkele Akt van het Leven van mijn Wil,                
- als vele waterdruppels die zich verliezen in de oceaan, 
- als kleine vlammetjes voor de zon, 
- als atomen in de grote ruimte van het universum. 
 
Stel je de Verhevenheid voor van de Onbevlekte Koningin, met dit Leven van de 
voortdurende Akt van de Goddelijke Wil, Die in haar gevormd wordt! 
 
Dit was het echte Wonder, het nooit geziene Wonder, dat de kleinheid van de hemelse 
Heerseres in zich een Goddelijk Leven insloot, een onmetelijke en eeuwige Wil, Die elk 
mogelijk en voorstelbaar Goed bezat.  
 
Daarom, bij alle Feesten waarin de Kerk mijn Mama eert, viert de ganse Hemel Feest en 
verheerlijkt, looft en dankt Zij de Hoogste Wil. Zij ziet immers Zijn Leven in haar, de 
voornaamste reden waardoor zij de verwachte Verlosser bekwam.  
 
En aangezien het Leven van het Fiat in haar heerste en regeerde,  
- bezat zij het hemels Jeruzalem.  
Het was de Goddelijke Wil, die in dit uitverkoren Schepsel leefde,  
- die de Hemel, die gesloten was door de menselijke wil, opnieuw opende. 
 
Als zij Maria hun Koningin vieren, vieren zij terecht het Hoogste Fiat, dat  
- haar tot Koningin aanstelde en in haar regeerde,  
- zijn Leven in haar vormde en  
- de voornaamste reden is van haar eeuwige zaligheid.  
 
Daarom is een schepsel  
- dat mijn Wil in zich laat heersen en  dat Hem in zich Zijn Leven laat vormen,  
het grootste Wonder.  
Het kan hemel en aarde bewegen, tot God Zelf – alsof het niets doet, maar alles doet.  
 
En dit schepsel alleen, kan de belangrijkste dingen regelen, alle hindernissen verwijderen, 
allen tegemoet treden, want een Goddelijke Wil regeert in haar.  
 



 


