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De Goddelijke Wil is een voortdurende Akt die nooit ophoudt.  

De H.Maagd Maria liet zich beheersen door deze Akt en Zij vormde Zijn Leven in zich. 

 

 

Will je weten wie degene was 

-die zich door deze voortdurende Akt van mijn hoogste Wil liet  beheersen en 

-die, daar  zij haar wil nooit leven gaf,  

deze voortdurende Akt van Leven van de Goddelijke Wil, ontving.  

zodanig , dat zij in zichzelf een geheel goddelijke Leven vormde, gelijkend op haar Schepper! 

 

Het was de Hemelse Koningin. 

Vanaf het eerste moment van haar Onbevlekte Ontvangenis ontving zij deze Akt van Leven van de 

Goddelijke Wil. En zij ontving deze Akt voortdurend tijdens geheel haar leven. 

 

Dit was het grootste wonder , het nooit geziene Wonder: 

het Leven van de Goddelijke Wil in de Heerseres van de Hemel.  

 

Eén enkele Akt van het Leven van dit Fiat kan hemelen scheppen, 

-zonnen, zeeën, sterren, en alles wat nodig is. 

.  

Alle menselijke akten, in vergelijking met één enkele Akt van het Leven van Mijn Wil, zijn  

-zoals vele waterdruppels die zich in de oceaan verliezen, 

-zoals kleine vlammetjes voor de zon, 

-zoals atomen in de grote ruimte van het universum.. 
 
 

Probeer je de Verhevenheid van Onbevlekte Koningin voor te stellen 

-met het Leven van het Fiat dat in haar gevormd werd   

door de voortdurende Akt van de Goddelijke Wil 
 

De “kleinheid” van de hemelse Koningin bevatte in zich: 

- een goddelijk Leven en  

- een oneindige en eeuwige Wil die al het  mogelijke en voorstelbare Goede bezat. 

 

Bij alle feesten waarbij de H.Kerk  mijn Moeder eert, 

-viert de ganse Hemel en verheerlijkt, looft en dankt de Hoogste Wil. 

Want allen zien Zijn Leven in haar, 

- de eerste reden waarom zij de zozeer gewenste Verlosser bekwam. 

 

En aangezien het Leven dat in haar heerste en regeerde, het Leven van het Fiat was, 

bezit de ganse Hemel het hemelse Jeruzalem. 

  

Het was de Goddelijke Wil zelf 

- die zijn Leven in dit uitverkozen schepsel vormde, 

- die de - door de menselijke wil gesloten - hemel opende 

 

Wanneer zij deze Koningin vieren, vieren zij terecht het hoogste Fiat 

- dat haar tot koningin maakte 

- dat in haar regeerde 

- dat de eerste reden van hun eeuwige zaligheid is.  

 

 

 


