
“Liefde, Liefde voor mijn Schepper”                                                                                                    SG –De Goddelijke Wil  
 

De glorievolle Geboorte van Maria 
 

“Mijn geboorte was de ware dageraad  
-die de nacht van de menselijke wil op de vlucht joeg.” 

 
De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil – Dag 10         Luisa Piccarreta 

 

Mijn geboorte was een wonder. 
Geen enkele geboorte kan vergeleken worden met de mijne. 
Ik omvatte 
-de Hemel 
-de Zon van de Goddelijke Wil 
-de aarde van mijn mensheid, een gezegende en heilige aarde, die de mooiste 
bloemenpracht voortbracht. 
 
Alhoewel ik pas geboren was bevatte ik het Wonder van alle Wonderen. 
De Goddelijke Wil die in Mij regeerde plaatste in mij 
- de mooiste hemel  
- een Zon, schitterender dan de schepping, waarvan Ik de koningin was, en  
- een zee van grenzeloze genaden, die zonder ophouden mompelt: 
 “Liefde, Liefde voor mijn Schepper.” 
 

Mijn geboorte was de ware dageraad  
-die de nacht van de menselijke wil op de vlucht joeg. 
En terwijl ik groeide vormde ik het Morgenrood en kondigde de prachtigste dag aan, 
waarop de Zon van het Eeuwige Woord zou oprijzen op de aarde. 
 
Ik was pas geboren. 
En ik opende de ogen  
-om naar deze wereld te kijken en 
-om op zoek te gaan naar al mijn kinderen. 
 
Ik wou: 
- hen in mijn Hart sluiten 
- hen mijn moederliefde schenken 
- hen opnieuw laten geboren worden in een leven van liefde en genade 
- hen laten binnengaan in het Rijk van de Goddelijke Wil, die Ik bezat. 
 

Als Koningin en Moeder wilde Ik allen in mijn Hart sluiten 
-om hen in veiligheid te brengen, en 
-om hen het grote geschenk van de Goddelijke Wil te geven. 
 

In mijn Hart was plaats voor allen. 
Wie de Goddelijke Will bezit, kent geen enge begrensdheid 
- maar een grenzeloze vrijgevigheid en volheid.  
 

Ik heb ook naar u gekeken, mijn dochter. 
Niemand ontging mijn blikken.  
 
En aangezien op deze dag iedereen mijn geboorte vierde,  
-was het ook voor mij een feestdag. 
 
Maar toen ik mijn ogen opende in het Licht, voelde ik pijn  
-bij het zien van de mensen in de donkere nacht van de menselijke wil. 
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In welke donkere afgrond bevindt zich het schepsel dat zich door zijn wil laat beheersen! 
Dit is een echte nacht, maar een nacht zonder sterren. 
 
Hoogstens zijn er een paar vluchtige flitsen, gevolgd door donder 
- die de duisternis nog meer beangstigend maken en 
- die op de arme schepselen de storm loslaten: 
storm van angst, zwakheid, gevaren, van vallen in het slechte. 

 
Mijn klein hartje was doorboord omdat ik mijn kinderen in deze verschrikkelijke storm zag 

-waarin de nacht van de menselijke wil hen meegesleurd had. 
 

Luister naar je kleine mama. Ik ben in mijn wiegje en Ik ben nog zo klein.  
Kijk naar de tranen die ik ween voor jou. 
Telkens jij je eigen wil doet, maak je een nacht voor jezelf. 
 
Indien je zou weten hoeveel kwaad deze nacht jou berokkent, dan zou je wenen met Mij. 
 
Hij laat jou het Licht van de Dag van mijn Heilige Wil verliezen, 
-werpt je omver 
-verlamt je om het goede te doen 
-vernielt de echte liefde. 
 
En jij blijft een arme zieke, aan wie de nodige middelen om te genezen ontbreken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


