
‘Wees gegroet Maria’  - ‘De Heer is met u’                                                                                    SG –De Goddelijke Wil 

Het Boek van de Hemel                 Deel 2 - 15 Augustus, 1899                 Luisa Piccarreta 
 

Het "Wees gegroet Maria" samen met Jezus. 

 
(...) Ik zei tot Hem: "Mijn enige Schat, U laat mij niet eens getuige zijn van het Feest van 
Onze Koningin Mama, noch van de eerste liederen die de engelen en de heiligen zongen 
toen Zij het Paradijs binnenging." 
 
En Jezus zei:  
 
"Het eerste liedje dat zij voor mijn moeder zongen was’het Weesgegroet’. 
Want in het "Wees gegroet Maria" zijn   
- de mooiste lofzangen,  
- de grootste eerbetuigingen. 
En de vreugde die Zij voelde toen Zij de Moeder van God werd, wordt hernieuwd.  
 
Laten wij het daarom samen bidden om Haar te eren 
En wanneer je in het Paradijs komt, zal Ik je het laten vinden alsof je het voor de eerste keer 
samen met de engelen en de heiligen in de Hemel gezongen hebt." 
 
Zo zegden we samen het eerste deel van het "Wees gegroet Maria".  
 
O, hoe teder en ontroerend was het om de Allerheiligste Moeder te eren, samen met Haar 
geliefde Zoon!  Elk woord dat Hij sprak bevatte een onmetelijk Licht, waardoor je vele dingen 
over de Allerheiligste Maagd kon begrijpen.  
 
Maar wie kan ze allemaal opnoemen – ik ben er niet toe in staat. Daarom zwijg ik. 
 
 

Het Boek van de Hemel                    Deel 4 - 10 januari 1903                    Luisa Piccarreta 
 

De meest aangename en de meest troostende woorden voor onze lieve Mama zijn: 
'Dominus Tecum’ -  ‘De Heer is met u’. 

 
 
Deze ochtend, nadat ik veel moeite gedaan had, kwam de Koningin-Moeder met het Kindje 
in haar armen. Zij gaf Hem aan mij en Zij vroeg mij om goed voor Hem te zorgen met 
onophoudelijke daden van hartelijke Liefde.  
 
Ik deed wat ik kon. En terwijl ik dit deed, zei Jezus mij:  
"Mijn liefste, de woorden die mijn Mama het meest aangenaam zijn en haar het meeste 
troosten, zijn: 'Dominus Tecum' – ‘De Heer is met u’.  
 
Want zodra deze woorden door de Aartsengel uitgesproken werden,  
- voelde Zij dat het gehele goddelijke Wezen haar meegedeeld werd. 
 
En Zij voelde zich vervuld van goddelijke Macht, zodanig,  
- dat haar eigen wezen zich oploste in de aanwezigheid van de Goddelijke Macht. 
 
En mijn Moeder bleef met de goddelijke Kracht in haar handen." 


