
 

Leven in de Goddelijke Wil – Vlaanderen 

 Maart 2015  

 

De Dienares Gods  
Luisa Piccarreta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom aan allen die naar een Passienamiddag komen. 

 

Laten we, ook met wie niet komt, toch elke dag - en heel zeker in de vasten - 
de Uren van de Passie overwegen! Doen we het in naam van allen want door 
velen is Zijn Passie volkomen vergeten geraakt, op vele plaatsen verbannen... 

 

De uitgeschreven teksten van de retraite met Fr. Robert Young zijn klaar! 
Als meditatie - in de Goddelijke Wil - voor de vasten een passage eruit: 

‘Wilt gij volmaakt zijn, ga dan naar huis, verkoop wat ge bezit en geef het 
aan de armen. Daarmee zult ge een schat in de hemel bezitten. En kom 
dan terug om Mij te volgen.’ 

Hopelijk zijn wij bij al onze studies over de Goddelijke Wil gaan inzien en 
beseffen dat er iets groter is dan het volbrengen van de wet, iets groter 
dan gewoon het doen van Gods Wil. Zelfs iets groter dan een eenvoudig 
deugdzaam leven. Zelfs los van de geschriften van Luisa zien we duidelijk 
dat de starre zelfrechtvaardiging van de Farizeeën door Jezus altijd 
veroordeeld wordt. In feite zegt Hij dat dit je altijd buiten het Rijk houdt. 
Maar dit is niet het probleem voor de rijke jongeling. Hij is een goed man, 
hij onderhoudt de wet, hij leekt rechtschapen te zijn op alle gebied, 
overeenkomstig de Joodse traditie. Maar zoals Jezus zegt in een ander 
stukje evangelie: 'Er is nog één ding dat je moet doen: laat alles achter, 
verkoop het en volg Mij.' 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij is niet de enige in het evangelie die ervoor kiest Jezus niet te volgen, er 
zijn er nog. Het lijkt me dat we in deze grote gift die ons is gegeven  
worden geroepen tot een volledig onthecht zijn van alles in de wereld. 
Maar het meest belangrijke van alles is afstand te nemen van onze eigen 
menselijke wil. Net zoals de Goddelijke Wil de bron is van al wat goed is, 
goddelijk en heilig, zo is de menselijke wil evenzeer de bron van al wat 
menselijk is. Om Jezus te volgen en de schatten van de Hemel te bezitten 
moeten we afzien van de menselijke wil - indien we willen leven in de 
Goddelijke Wil. Het doet het opgeven van alle andere dingen gemakkelijk 
lijken, zegt Jezus. Maar te sterven aan de menselijke wil is het 
martelaarschap van alle martelaarschappen. Deze dood brengt het 
ware eeuwige leven, het leven van Gods eigen Goddelijke Wil 
heersend in ons en op aarde. 

Het is interessant te zien, hoewel de rijke jongeling een goed man was, hij 
Jezus bedroefd verliet gezien hij geen afstand kon nemen. De menselijke 
wil is de bron van alle droefheid, net zoals de Goddelijke Wil de bron is van 
alle vreugde. Ik bid dat wij hier vandaag niet weggaan als bedroefde 
mensen. Laat ons in plaats daarvan Jezus vragen: 'Wat moet ik nog doen? 
Wat heb ik nog nodig om te sterven aan mijn menselijke wil opdat ik 
kan leven in de Wil van God?  

Alles van de wereld, van de Schepping, van God zelf, wacht op onze 
beslissing. In deel 16 (4.1.1924) spreekt Jezus over wat we vandaag horen. 
Zijn doodsstrijd en de woorden die hij zei: 'Vader, niet Mijn Wil maar Uw Wil 
geschiede.' En de kelk die Hij aan zich wou laten voorbijgaan was niet Zijn 
eigen Passie - Hij omhelsde Zijn Lijden met een grote Liefde. Maar deze 
kelk was al het kwade van de menselijke wil. Alle passies, alle 
gehechtheden, alle haat, de vele jaloersheid, de hebzucht,...  

En Hij zei tot Luisa:’ Hoe afgrijselijk is de menselijke wil zonder de 
Goddelijke Wil, die als in een beker zoveel bitterheid bevat en vol zit van 
ondeugden. Er is geen enkel kwaad in de generaties waarvan het niet de 
oorsprong is, het zaad, de bron. En als Ik Mijzelf bedekt zag met al dat 
kwaad verwekt door de menselijke wil, voelde Ik Mijzelf tegenover de 
heiligheid van Mijn Wil sterven – en Ik zou inderdaad gestorven zijn indien 
de Godheid Mij niet had ondersteund. Maar weet je waarom Ik eraan 
toevoegde, en zelfs tot drie keer toe: ‘non mea voluntas, sed Tua fiat’ (‘niet 
Mijn wil, maar de Uwe geschiede’)? Ik voelde op Mij al de willen van de 
schepselen samengebracht, al hun kwaad, en in de naam van allen riep Ik 
tot de Vader: ‘Mag de menselijke wil niet langer gebeuren op aarde – 
maar de Goddelijke. Mag de menselijke wil worden verbannen en mag de 
Uwe heersen.’ 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

Tussen de Passienamiddagen in vieren we het Hoogfeest van 
Maria Boodschap, hét feest van het FIAT van onze Koningin van 
de Goddelijke Wil! 

"Wees gegroet o Maria, het Goddelijke Fiat heeft U vervuld met 
genade. Hij heeft het 'Fiat' al uitgesproken dat Hij wil neerdalen. 
Hij staat achter mij, maar Hij wil uw 'Fiat' om Zijn 'Fiat' te 
voltooien."                                                                                  
"Ik sprak mijn 'Fiat' uit en o, wonder, de twee Fiats versmolten 
zich met elkaar en het Goddelijke woord kwam in Mij."               
uit 'De Maagd Maria in het Rijk van de Goddelijke Wil'  

 

De Engel van de Heer heeft aan Maria geboodschapt, 
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest. 

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.  
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen  

en gezegend is de vrucht van uw Lichaam, Jezus.                                                              
Heilige Maria, Moeder van God,  

bid voor ons zondaars,  
nu en in het uur van onze dood. Amen. 

 
Zie de Dienstmaagd van de Heer. 
Mij geschiede naar uw Woord.                                                                                           

Wees gegroet... 

 
En het Woord is Mens geworden. 
En het heeft onder ons gewoond.                                                                                        

Wees gegroet... 

 
Bid voor ons, Heilige Moeder van God. 

Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. 

Wij bidden U, Heer,  
stort uw genade in onze harten,  

opdat wij, die door de boodschap van de Engel  
de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen,  

door zijn lijden en kruis gebracht worden  
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.  
Door dezelfde Christus, onze Heer. 

Amen. 

 


