
KROONTJE VAN DE GODDELIJKE WIL 
(op de kralen van de rozenkrans) 

 
In Uw Wil, o Heer, 
- vinden wij de vrede - 
 
In de Naam van de Vader........ 
CREDO  
Pater - Ave – Gloria 
TOEWIJDING AAN DE GODDELIJKE WIL 
Heer, 
Wij bieden ons aan U aan, in het Onbevlekt Hart van Maria, en wij wijden onze geest en ons hart toe 
aan uw Goddelijke Wil. Wij verzoeken U te mogen binnenkomen in deze onmetelijke zee van geluk 
die U ons schenkt. Aan de voet van uw Kruis leggen wij onze verwarde menselijke wil, wij bevrijden 
ons ervan als van een onhoudbaar gewicht, om eindelijk binnen te gaan, verlost van valstrikken, 
ketens, uitputting, lusteloosheid en benauwdheden.  Dat alles laten wij in onze wil achter, om de 
vrijheid te verwelkomen, om aanvaard te worden zoals U ons voorbestemd had te zijn: uw kinderen 
en koningen van dit universum dat U uit liefde voor ons geschapen hebt.  
Wij aanvaarden gesmolten te worden en omgevormd tot de volmaakte vorm die U voor ons hebt 
uitgedacht. Wij aanvaarden onze misvormde menselijkheid te vernederen om te herleven en te 
schitteren in uw Hemel.  
Wij roepen uw Heilige Geest over ons af – Waarborg van uw belofte –  opdat wij alles zouden kunnen 
aanvaarden, alles lijden, ons in alles verblijden, en opdat niets onze hoop zou kunnen aantasten. Dat 
onze vrijheid van kindschap ijlt naar Uw ontmoeting, Heer, en uw Voornemen met ons voltooid 
worde. Amen.  
 
(op de grote kralen van de rozenkrans) 
 
Wij leggen onze wil,Heer, op Uw Altaar neer, om te verdwijnen als wierook.  
Mag de parfum van onze offerande zich verenigen met uw parfum en met die van Maria. 
Mag hij aangenaam zijn aan de Allerhoogste en ons de gave van de Goddelijke Wil bekomen, 
vandaag en altijd in de genade van de Heilige Geest. Amen.  
 
In de boekrol staat van mij geschreven  
- Zie, ik kom, Heer, om Uw Wil te doen  
(10 maal) 
 
(we eindigen met) 
 
In Uw Wil Heer, 
- vinden wij de vrede – 
LITANIE VAN DE GODDELIJKE WIL 
 
R. Dat Uw Wil geschiede 
In ons verstand, 
in ons hart, 
in onze ledematen, 
in onze gedachten, 
in onze genegenheden, 
in onze voetstappen, 
in onze moeilijkheden, 



in ons lijden, 
in onze smarten, 
in ons vlees, 
in ons bloed, 
in onze ziel, 
in onze geest, 
in onze families, 
in onze kinderen, 
in de liefde onder ons, 
in onze huizen, 
in onze zaken, 
in onze relaties met de schepselen, 
in onze relaties met de Schepping, 
op onze planeet en in het universum, 
op de aarde zoals in de Hemel, 
in elk vlees en elke geschapen geest, 
in ons, zonen en dochters van de Goddelijke Wil, 
in ons gebed, 
in de aanbidding en in de lofprijzingen, 
in de adem en in het leven, 
nu en in eeuwigheid 
 
ANGELUS  
De engel heeft aan Maria geboodschapt,                                     
En Zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. 
Wees gegroet… 
Zie de Dienstmaagd des Heren, 
Mij geschiede naar uw Woord. 
Wees gegroet … 
En het Woord is Vlees geworden, 
En Het kwam in ons wonen. 
Wees gegroet … 
Bid voor ons, o Heilige Moeder van God 
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. 
 
 
Laat ons bidden 
O God, 
Gij die ons uw eeuwige liefde schenkt 
en ons het leven van de Heilige Drie-Eenheid zelf aanbiedt,  
maak dat de zonen en dochters van de Allerhoogste Wil  
levende hosties zouden zijn  
vervuld van uw Tegenwoordigheid en uw Liefde 
en dat de aarde zich verbinde met de Hemel  
in Uw Goddelijke Wil. Amen 
 


