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Deze Maagdelijke Koningin is een voortdurend Wonder. 
De Koningin van de  Liefde - De Overwinnares van de  Liefde 

 
Deze maagdelijke Koningin is een voortdurend wonder.  
Wat zij op aarde gedaan heeft, zet zij in de hemel verder.  
 
De Glorie van deze Koningin is onovertrefbaar.  
Zij is immers in het bezit is van onze werkzame Wil,  
Deze kan eeuwige en oneindige Daden in het schepsel vormen. 
 
Zij bemint Ons zonder ophouden met ons Leven dat zij bezit.  
Zij bemint ons met onze Liefde. Ze bemint ons overal, op elke plaats.  
Haar Liefde vervult Hemel en aarde en loopt over in onze goddelijke Schoot  
 
En Wij beminnen haar zozeer dat Wij niet haar onmogelijk niet zouden kunnen beminnen.  
En terwijl zij Ons bemint, bemint zij alle mensen en laat Ons bemind worden door allen. 
 
Wie kan haar weerstaan en haar niet geven wat zij wil?  
Bovendien is het  onze Wil zelf  
- die verlangt wat zij wil en  
- die Ons met eeuwige banden overal verenigt. 
Zodat Wij haar niets kunnen weigeren. 
 
(...) "Mijn dochter, haar schoonheid is niet te evenaren. 
Zij betovert, fascineert en verovert.  
Haar liefde is zo groot  
- dat zij zich aan allen schenkt,  
- dat zij allen bemint en dat zij  zeeën van Liefde achterlaat.  
 
We kunnen haar de Koningin van de Liefde noemen, de Overwinnares van de Liefde. 
Zij beminde zozeer dat zij door deze Liefde haar God overwon. 
 
Je moet weten dat de mens, door zijn eigen wil te doen, de banden verbrak  
- met zijn Schepper en met alle geschapen dingen.  
 
Deze hemelse Koningin, met de macht van onze Fiat die zij bezat  
- herenigde haar Schepper met de schepselen,  
- bracht allen samen, verenigde en ordende hen,  
Met haar Liefde schonk zij nieuw leven aan alle menselijke generaties.  
 
Haar Liefde was zo groot dat zij bedekte en verborg  
- de zwakheden, de slechte daden, de zonden en  
- de schepselen zelf in haar zeeën van Liefde.  
Oh! Als deze Heilige Maagd niet zoveel Liefde bezat,  
zou het moeilijk voor ons zijn om naar de aarde te kijken!  
 
Haar Liefde doet Ons er niet alleen naar kijken.  
Zij zorgt er ook voor dat Wij willen dat onze Wil op aarde heerst omdat zij dat zo wil.  
 
Zij wil haar kinderen geven wat zij bezit 
Door de Liefde zal zij ons en haar kinderen overwinnen. 


