
“De H.Maagd Maria voelt het leven van haar kinderen in haar Hart.”                                      SG- De Goddelijke Wil  
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De Geboorte van de Maagd Maria was een nieuwe geboorte van de Mensheid 
Ook de schepping voelde zich her-geboren. 

 

De Geboorte van de Maagd Maria was en nieuwe geboorte van de Mensheid 
Jezus zei me: 
 
Mijn dochter,  
Ik ook  wil samen met jou en de ganse Schepping,  
lofprijzingen zingen voor de geboorte van mijn Mama. 
 
Deze geboorte omvatte in zich de her-geboorte van de ganse menselijke familie. 
Ook de schepping voelde zich herboren bij de Geboorte van de Koningin van de Hemel. 
 
Alles was vervuld met vreugde en zij waren blij om hun koningin te hebben. 
Tot dat ogenblik waren zij zoals een volk zonder zijn koningin. In hun stilzwijgen wachtten zij 
op die gelukkige dag om hun stilte te doorbreken et te kunnen zeggen:  
 
“Glorie, liefde en eer aan haar die als koningin in ons midden komt. 
Wij zullen niet langer zonder verdediging zijn , zonder iemand die ons regeert, zonder feest. 
Want zij die onze eeuwige glorie is, is opgestaan.” 
 
Het hemels baby-meisje, door onze Goddelijke Wil  in haar ziel ongerept te bewaren 
-zonder ooit haar eigen wil te doen, 
kreeg van haar Schepper 
-al de rechten van de onschuldige Adam en 
-de heerschappij over de ganse Schepping.  
 
Hierdoor voelden allen zich herboren in Haar. En Wij zagen in deze H.Maagd, in haar klein 
Hartje, al de zaden van de menselijke generaties.  
 
Zo herkreeg de mensheid haar verloren rechten. 
En dit is de reden waarom haar Geboorte de mooiste en meest glorievolle geboorte was.  
 
Vanaf haar geboorte sloot Zij in haar moederlijk klein hartje, als tussen 2 vleugels, 
al de generaties, zoals kinderen opnieuw geboren in haar maagdelijk Hart, 
-om hen te verwarmen 
-om hen te beschermen 
-om hen te laten opgroeien en voeden met het bloed van haar moederlijk Hart.  
 
Deze zo tedere hemelse Mama bemint de schepselen zozeer omdat  
-allen herboren zijn in haar Hart, en 
-Zij het leven van haar kinderen in haar Hart voelt. 
 
Wat kan onze Goddelijke Wil niet bewerken waar Hij regeert en leeft! 
Hij omvat alles en iedereen en maakt haar tot degene die voorziet in het Goede voor allen.  
 
Allen voelen onder haar blauwe mantel de moederlijke vleugels van de hemelse Moeder.  
En zij vinden in haar moederlijk Hart hun klein plaatsje waar zij veilig zijn. 
….  


