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Deze Onbevlekte Maagd werd aangesteld als de Koningin van alles en allen.

… Wanneer Wij handelen, doen Wij dit met Verstand, Wijsheid en Gerechtigheid.
De reden waarom Wij deze Onbevlekte Maagd tot Koningin over alles aangesteld hebben, is:
Zij gaf nooit leven aan haar menselijke wil.
Onze Wil bleef in haar steeds ongedeerd.
Hoe konden Wij tot een ander schepsel zeggen:
“ Wees jij de koningin van de hemel, van de zon, van de sterren enz., wanneer zij
- in plaats van geregeerd te worden door onze Wil,
door haar eigen menselijke wil beheerst werd?
Alle elementen, de hemel en de aarde, zouden zich van onder het bevel en de heerschappij
van dit schepsel teruggetrokken hebben.
Allen zouden met hun onhoorbare taal geroepen hebben:
„Wij willen haar niet.
Wij staan boven haar want wij hebben ons nooit uit de Eeuwige Wil verwijderd.“
“Wij zijn zoals U ons geschapen hebt!”, zou
- de zon geroepen hebben met haar Licht,
- de sterren met hun fonkelingen,
- de zee met haar golven.
En zo voor al het andere.
Allen voelden de Heerschappij van deze hemelse Maagd,
die bijna zoals hun zuster, nooit haar eigen wil wou leren kennen, maar enkel Gods Wil.
Daarom hebben zij niet enkel een feest gevierd.
Zij voelden zich ook zeer vereerd hun Koningin te hebben.
En zij liepen om haar te omringen en
- een gevolg voor haar te zijn, en
- haar hun hoogachting te betuigen:
- de maan als sikkel aan haar voeten,
- de sterren als kroon,
- de zon als diadeem,
- de engelen als dienaars,
- de mensen als in afwachting.
Allen, ja allen gaven haar hun eerbetuigingen en toonden hun hoogachting.
Elke eer en heerlijkheid kan aan onze Wil gegeven worden
- wanneer Hij in ons handelt, of in zijn eigen centrum,
- wanneer Hij in een schepsel woont.
„Onze Wil bleef ongedeerd in haar“

SG-De Goddelijke Wil

