
« De twee Fiats smolten samen. En het Goddelijk Woord kwam in mij.”                             SG- De Goddelijke Wil 

 
De H.Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil –Dag 19 -  Luisa Piccarreta 

 
De Boodschap van de Engel Gabriël aan Maria. 

 
Maria zegt:…  
Enkele dagen vooraleer het Woord op aarde neerdaalde, zag Ik de hemel opengaan. 
De Zon van het Eeuwige Woord kwam tot aan de poorten, om te zien op wie zijn vlucht kon 
neerdalen. Hierdoor zou Hij Zichzelf tot hemelse Gevangene maken van een schepsel. 
 
Wat een heerlijk zicht was het om Hem aan de poorten van de hemel te zien. 
Het was alsof Hij op de uitkijk stond om ergens het gelukkigste schepsel te ontdekken, 
-dat onderdak zou mogen verlenen aan haar Schepper! … 
 
De Allerheiligste Drievuldigheid, vloeide over van Liefde, 
Zij verwijderde de mantel van Gerechtigheid, die Zij gedurende eeuwen 
over de schepselen gehouden had. 
 
Zij bedekte Zich met de mantel van ongekende Barmhartigheid 
De afdaling van het Woord werd afgekondigd. Het uur van vervulling was nakend … 
 
Hemel en aarde waren zeer verbaasd 
En iedereen was plots vol aandacht …Zij werden  toeschouwers  
-van een dergelijke liefdesuitstorting, van het Wonder van alle wonderen. 
 
Uw Moeder voelde zelf ook deze brandende Liefde.  
Als in echo met de Liefde van mijn Schepper, 
wilde Ik een oceaan van Liefde vormen, om het Woord daarin te laten afdalen … 
 
Mijn gebeden namen toe en ik hield niet op. 
Terwijl Ik in mijn kamertje bad, kwam er een hemelse Bode. 
Hij was gezonden door de 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 voltooien.” 
 
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. En oh wonder, de twee Fiats smolten samen.  
En het Goddelijk Woord kwam 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. 
 
Op deze wijze voltrok zich het grote Wonder van de Menswording.  


