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IVde INTERNATIONAAL CONGRES OVER DE DIENARES GODS 
LUISA PICCARRETA                                                                             

(23 april 1865 - 4 maart 1947) 

BIJ DE 150ste VERJAARDAG VAN HAAR GEBOORTE 

"Kerk in de Goddelijke Wil" 

Corato 23 - 26 april 2015 

 

 Uit de homilie die zal worden gegeven tijdens de Eucharistieviering op 23 april 
2015 door Zijne Eminentie Kardinaal José SARAIVA MARTINS, Emeritus-prefect 
van de Congregatie voor de Heiligverklaringen (hij schreef het voorwoord in de 
officiële biografie van Luisa Piccarreta, uitgegeven door het Vaticaan in 
september 2014) : 

"Vandaag herdenken we in deze Moederkerk van Corato de geboorte van de 
Dienares van God Luisa Piccarreta en ook haar wedergeboorte door het doopsel 
dat 150 jaar geleden gebeurde. 

Ik ben onder de indruk geraakt door drie elementen die deze eerste dag in het 
leven van Luisa karakteriseren. 

Het eerste heeft betrekking op haar verklaring die ze gaf over hoe ze 
'ondersteboven' werd geboren. Het is zeker geen onbelangrijk anatomisch detail.  
Maar voor Luisa is het niet een wonderbaarlijk voorval. In plaats daarvan gaat ze 
het interpreteren als een voorafgaand teken dat haar leven een tegenover-
gestelde wending zal nemen aan dat van anderen. Misschien las zij in dit licht het 
zich aanbieden als slachtoffer telkens ze in haar 'gebruikelijke toestand' viel . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieruit kon zij enkel terugkeren door de zegen van een priester. Haar toestand 
van volkomen bedlegerigheid en afhankelijkheid van anderen duurde ongeveer 70 
jaar. Vaak was ze daardoor het onderwerp van discussie en twijfel. Maar ik denk 
dat hierbij kan worden verwezen naar al het lijden dat ze kon offeren, verenigd 
met Jezus in het mystieke huwelijk voor het heil van de gehele mensheid.                 

Vanaf jonge leeftijd hield Luisa altijd haar ogen gericht op de Passie van Jezus en 
ze maakte het tot het onderwerp van haar dagelijkse meditatie. Het is niet te 
verwonderen dat wanneer de heilige Annibale Maria di Francia hier weet over 
kreeg, hij zo onder de indruk kwam dat hij haar vroeg of hij van haar mocht leren 
hoe de Passie van Jezus te overwegen. Vanuit dit verlangen ontstond het kleine 
maar mooie boek: 'De Uren van de Passie', voor het eerst gepubliceerd juist 100 
jaar geleden. Het 'ondersteboven' van haar geboorte is daarom een teken van het 
'ondersteboven' van de Passie van Jezus, haar constante referentie. 

Het tweede element is dat het juist in deze ruimte, deze kerk is dat Luisa door de 
heilige wassing van het doopsel de gift van Goddelijk Leven ontving. Hier werd het 
kostbare zaad gezaaid van de ware heiligheid van Jezus. Het werd haar gegeven 
zodat het in haar leven kon ontkiemen - in overeenstemming met het Goddelijke 
Willen van Jezus - in haar dagelijkse akten, gedaan door gebed, werk en zo vele 
ontmoetingen. Luisa leefde het gewone leven in het onophoudelijke streven om 
zelfs in de geringste van haar akten de aanwezigheid van Jezus te vragen, om zo 
de Vader de glorie te geven, de lofprijzing en aanbidding die allen zouden moeten 
geven en die Hij heeft gegeven voor iedereen en voor altijd. 

Het derde element neem ik van het feit dat de kalender 23 april 1865 aanduidde 
als de zondag van Beloken Pasen. We weten dat de heilige Johannes Paulus II 
deze toewijdde aan de Goddelijke Barmhartigheid. Dit feit lijkt me ook een 
vooruitlopend teken in het leven van Luisa. 

Paus Franciscus herinnert er ons aan - zoals ik heb geschreven in het voorwoord 
van de eerste gedocumenteerde biografie van de Dienares van God, getiteld 'Il 
Sole della mia Volontà' -  dat 'We leven in een tijd van Barmhartigheid'. Ik gaf als 
commentaar dat het diepgaande getuigenis van Luisa Piccarreta ons aantoont dat 
dit typische dynamisme van Gods Barmhartigheid de diepste eenheid met Hem 
aantrekt om het hart om te vormen tot een bron van hevig stromend water voor 
het goed van allen." 

 

DIT CONGRES WORDT EEN GROOTS GEBEUREN. WE ZULLEN ER MET VELEN ZIJN, 
ONDERANDERE UIT DE VERENIGDE STATEN, CANADA, MEXICO, COSTA RICA, 
COLOMBIA, VENEZUELA, NICARAGUA, KOREA, FILIPPIJNEN, AUSTRALIË, IERLAND, 
BELGIË, NEDERLAND, DENEMARKEN, DUITSLAND, SPANJE, FRANKRIJK, POLEN, 
NIGERIA EN UITERAARD ITALIË. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 
 

 

Enkele foto's van het 3de INTERNATIONAAL CONGRES dat 
plaatsvond in oktober 2005 bij het afsluiten van de DIOCESANE 
FASE van de ZALIGVERKLARING van LUISA PICCARRETA 

 

 

 

Bidden we allen heel intens - in de Goddelijke Wil - voor wat deze 
week in Corato zal plaatsvinden. Mag het sterk bijdragen tot de 
uiteindelijke ZALIGVERKLARING van LUISA PICCARRETA en tot de 
verspreiding wereldwijd én het beleven door allen van het LEVEN 
IN DE GODDELIJKE WIL! 

 


