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UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL 

FIAT VOLUNTAS TUA SICUT IN COELO ET IN TERRA 

 

Heel het leven van Luisa Piccarreta draaide om die ene zin! 

Hoe mooi was het weer te kunnen knielen bij het graf van Luisa 
waarop deze zin in haar handschrift gebeiteld staat. 

Vorig jaar deden we dit ook al met onze groep die naar Corato 
ging op retraite/bedevaart. Het was toen een hele week 'Leven in 
de Goddelijke Wil' op de plaats waar 'onze' Luisa leefde.            
Daarom wilden we het dit jaar opnieuw doen. Na een gezegende 
en druk bijgewoonde bezinningsdag in augustus met Fr. Robert 
Young trokken we in september terug naar Corato.              
Luisa, de allereerste die deze immense gift ontving, is toch wel de 
uitgelezen persoon om ons te leren hoe we zelf met deze gift 
moeten omgaan. En dit hoorden we opnieuw van Don Sergio 
Pellegrini en Don Marco Cannovà. 

Leven in de Goddelijke Wil'... "Ik versmelt me met Jezus, ik ga 
Zijn Mensheid binnen", zegt Luisa.  
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Corato 

Jezus wou Luisa aan Zichzelf gelijkvormig maken. Een wederzijds 
bezitten wordt een zich aan elkaar spiegelen. Ja, in het lijden, 
maar een lijden dat tegelijkertijd een vreugde kan zijn. Jezus is 
gekruisigd en Luisa is aan hetzelfde kruis genageld. "In deze 
toestand van lijden zal Ik jouw ziel zorgvuldig zuiveren... We 
zullen als twee kaarsen zijn die op het vuur worden geplaatst. De 
ene is omgevormd in de andere en zij vormen een enkele. Op die 
manier zal Ik Mij in jou omvormen, en jij zult gekruisigd blijven 
met Mij. Ach, zou jij niet gelukkig zijn als je kon zeggen: 'De 
Bruidegom is gekruisigd, maar de bruid is ook gekruisigd? O ja, 
er is niets meer dat me van Hem onderscheidt?" (deel 1) 

"Kom dus zelf naar het kruis", zegt Jezus tot Luisa, "we zullen 
samen gelukkig zijn." (deel 12) 

Luisa, maar ook elke andere ziel, wordt uitgenodigd om niet enkel 
voor God te leven maar ook in Hem: 'Hij in mij en ik in Hem'. 

Hoe we dit kunnen doen wordt ons duidelijk gesteld in deel 8:  
"Je moet binnenkomen in Mij", zegt Jezus, "en tot jou nemen wat 
je in Mij vindt. Dan ga je naar buiten en werk je samen met Mij 
alsof jij en Ik een geheel zijn. Met wat we samen hebben gedaan 
ga je naar de anderen toe en geef hen Mijn Goddelijke Leven. 
Kom dan terug in Mij om Mij, in naam van iedereen, alle glorie te 
geven die ze Me hadden moeten geven. Bid, hou van Me, smeek 
om vergeving en breng eerherstel." 

Wat een immense taak hebben we, wat voor een 
verantwoordelijkheid dragen we! Hoe moeten we niet bestendig 
aandachtig en alert zijn! Over elk moment dat we verliezen zullen 
we later spijt hebben. 

Versmelten in de Goddelijke Wil is aan de wijnstok de rank zijn 
die vruchten voortbrengt. Maar om dit te kunnen doen moeten we 
onthecht zijn van alles wat werelds is, van onszelf en van de 
ander. En dan bemerken dat we niets, maar dan ook niets 
kunnen zonder Jezus. Alles hebben we aan Hem te danken. Zijn 
Wil is bron van dat alles. Door zo te leven wordt de Vader 
verheerlijkt. 

De laatste dag hadden we nog een prachtige conferentie over de 
Rondzangen van de Schepping door Tonia Abbattista. Zij vertelde 
hoe de Goddelijke Wil een bepalende rol speelde in Gods 
scheppende werk. Hij is de hartslag van de ziel van iedereen. Hij 
nodigt ons allen uit om de vele Liefde van God te beantwoorden 
en te groeien in heiligheid. Maar het schepsel plaatste zijn eigen 
wil boven Gods Wil. Zo verloor hij het Rijk van de Goddelijke Wil. 



 
 

 
 
 

Waar Luisa leefde... 

en schreef... 
 
 

 
 
 

 
 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

God wil ons dit terug geven! Laten wij Hem daarom, in naam van 
allen uit het verleden, heden en de toekomst, danken, loven en 
prijzen en eerherstel brengen voor de vele glorie die Hem al 
eeuwen lang wordt ontnomen. 

Onze retraite werd afgesloten met een heel mooie en lange 
conversatie tussen Suor Assunta en de gehele groep. Zij 
benadrukte hoe wij onze akten moeten brengen in de Ene Akt die 
God is en hoe we ook dit altijd weer moeten doen in naam van de 
zo velen die zich nog niet openstellen voor deze gave van alle 
gaven. 

Corato 2013 was dus ook nu weer een onvergetelijk gebeuren 
met conferenties, Eucharistievieringen, Aanbidding, de Uren van 
de Passie, het rozenhoedje en bezoeken aan alle belangrijke 
plaatsen uit Luisa's leven. 

We zijn weer thuis waar we onophoudelijk worden uitgenodigd 
ons FIAT te uiten en te versmelten met het Fiat van de Vader, het 
Fiat van de Zoon en het Fiat van de H. Geest... 

 

"Mijn dochter,                                                                       
Ik verlang dat jij je versmelt in Mijn Wil.                 

Kom voor de Opperste Majesteit                                         
om iedere menselijke wil te herordenen                              

in de Wil van hun Schepper                                                 
en om met Mijn Wil eerherstel te brengen voor alle akten 

die de schepselen met hun wil                                
verrichtten tegen Mijn Wil." 

(uit deel 18) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gezien we op retraite gingen in september-oktober is er geen conferentie-
dag in november. 

We zien elkaar tijdens een van de kerstnamiddagen (met beeldmontage 
over Corato 2013!) waarvoor jullie volgende maand een uitnodiging 
ontvangen.  

De conferenties gegeven tijdens onze retraite zullen ook dan gebundeld 
worden aangeboden.  

 


