
“De twee Fiats smolten samen en het Goddelijk Woord daalde af in mij.”                                SG – De Goddelijke Wil 

 
 

 
De Blijde Geheimen 

 
1ste Blijde Geheim – de Boodschap van de Engel Gabriël aan Maria.  

 
 Ik sprak het ‘Fiat’ uit. Wat een Wonder!  

De twee Fiats smolten samen en het Goddelijk Woord daalde af in mij. 
 

                                                                    De Maagd Maria in het Rijk van de Goddelijke Wil - 31 Meditaties - Dag 19 

 
Onze Hemelse Moeder vertelt ons:  
                                                                    
De Godheid stroomde over van liefde. 
De H. Drievuldigheid verwijderde de mantel van Gerechtigheid, die Zij gedurende vele 
eeuwen tegenover het schepsel gedragen had.  
En Zij bedekte Zich met de mantel van oneindige Barmhartigheid. 
Zij besloot dat het Woord zou komen en kondigde het uur van de vervulling aan.  
 
Bij deze beslissing waren Hemel en aarde zeer verbaasd en bleven in blijde verwachting  
om toeschouwers te zijn van een dergelijke liefdesuitstorting en van dit ongelooflijk wonder.  
 
Uw Moeder voelde zich in liefde ontvlamd. En in echo met de Liefde van mijn Schepper, 
wilde ik één zee van Liefde vormen, om het Woord daarin te laten afdalen op aarde … 
 
Mijn gebeden namen toe en ik hield niet op met smeken. 
Terwijl ik in mijn kamertje bad, kwam een engel, gezonden van de hemel, een 
bode van de grote Koning. Hij kwam voor mij staan, boog en begroette mij: 
 
“Wees gegroet Maria, onze Koningin. Het Goddelijk Fiat heeft u met genade vervuld. 
Het goddelijk ‘Fiat’ heeft zich al uitgesproken. Het wenst neer te dalen. 
Het is klaar. Het staat achter mij.  
Maar Het wil eerst uw ‘Fiat’, om zijn ‘Fiat’ te kunnen vervullen.” 
 
Ik had zozeer naar deze aankondiging verlangd. Maar ik had nooit gedacht dat ik de 
uitverkorene zou zijn. Ik was dan ook zeer verbaasd. En ik aarzelde. 
 
Maar de Engel van de Heer zei mij: “Vrees niet, onze Koningin. 
U hebt genade gevonden bij God. U hebt uw Schepper overwonnen.  
Om de overwinning te vervolledigen, spreek uw ‘Fiat’ uit.” 
 
Ik sprak het ‘Fiat’ uit. Oh, wat een Wonder!  
De twee Fiats smolten samen en het Goddelijk Woord daalde af in mij. 
 
Mijn Fiat kreeg dezelfde waarde als het Goddelijk Fiat. Dit Fiat vormde uit het zaad van 
mijn mensheid, de kleine Mensheid, die het Goddelijk Woord zou insluiten. 
 
En zo ging het grote Wonder van de Menswording in vervulling. 
 
O Macht van het Hoogste Fiat! 
U hebt mij zo hoog verheven en mij bekwaam gemaakt om in mij de Mensheid te scheppen 
die het Eeuwige Woord zou insluiten, Hem, Die hemel en aarde niet konden bevatten! 
…. 
 


