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zaterdag 24 en donderdag 29 OKTOBER: 

volgende conferentiedagen in het Huis van de Goddelijke Wil 

uitnodiging met verdere details volgt in GW-nieuwsbrief van oktober 

 

dinsdag 1 SEPTEMBER 
in de Orthodoxe Kerken en nu ook in de Katholieke Kerk 

'DAG VAN DE SCHEPPING' 

Samen met Luisa Piccarreta worden we elke dag uitgenodigd om God rondzangen 
te brengen voor Zijn schepping - ons 'ik hou van U' te plaatsen als antwoord op Zijn 
'Ik hou van je'...                                                                                                                       

Uit 'VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL' - het FIAT van de SCHEPPING:                 
Alles wat in de schepping wordt gezien is niets anders dan het veruitwendigen van 
de interne eigenschappen van de Allerheiligste Drie-eenheid. Zij worden uitgestort 
om de schepselen te voeden en te verrukken en om hen totaal gelukkig te maken.  

Voor het christelijke geloof zijn de dingen (de schepping) en wij (de schepselen)   
‘de gedachte van een scheppend Bewustzijn, van een scheppende Vrijheid’         
(de Schepper). Alles is vrijgegeven binnen de eigen menselijke vrijheid en het 
onafhankelijke bestaan. Het is gedacht in God en toch onafhankelijk, met de vrijheid 
als Zijn grootste geschenk... 

“En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; man 
en vrouw schiep Hij hen. God zegende hen…” (Gen 1,27-28). En in Hebreeën 4,3 
wordt uitgelegd dat Gods werk perfect was vanaf de schepping van de wereld. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Wat Jezus Luisa aanleerde met 'het gebed van de rondzangen in Zijn Wil', ligt in het 
verlengde van de unieke lofzang in het Boek Daniël, waarin de sterren, de zon en 
de maan, alle planten en dieren en heel de aarde de Heer loven en prijzen in 
eeuwigheid. En Paulus beschrijft waarom wij dat moeten doen: “Want in Hem is 
alles geschapen in de hemelen en op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, 
tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door 
Hem en VOOR HEM. Hij bestaat voor alles en alles bestaat IN HEM.” (Kol. 1,16-17) 

Het gebed dat Luisa ons dus doorgeeft, is het hoogste gebed van dank, lofprijzing 
en eerherstel en dit moest zij bestendig bidden ‘in naam van iedereen’. Zij werd 
opgenomen in de Goddelijke Wil, in de bron van het ‘ik hou van U’ zelf, waardoor ze 
het ononderbroken kon herhalen voor elk geschenk van God en in naam van allen.  

Jezus legde haar toen ook uit dat het ‘ik hou van U’ iets klein is, maar dat het weegt 
als de eeuwigheid zelf en dat het de kracht heeft om alles en iedereen in te sluiten, 
zich overal te verspreiden en overal in door te dringen. Het is immers de grond van 
de Allerheiligste Drie-eenheid. Luisa beschreef zo mooi en krachtig hoe ze dit zelf 
voortdurend deed: "Ik nam het eeuwige ‘Ik hou van je’ van mijn Jezus en maakte het 
tot het mijne. Daarna ging ik rond voor geheel de schepping en drukte het op alles 
en op elk deeltje, opdat iedereen en alles met dezelfde stem een heerlijke zang van 
totale harmonie zou verheffen tot mijn Schepper, die mij zodanig bemint." (deel 17, 
2.8.1925) 

Laten we gebruik maken van een tekst die Luisa schreef. Maken we dit tot ons 
gebed om, samen met Maria, de Koningin van de Goddelijke Wil, en door Jezus’ 
verheerlijkte Mensheid, het Eeuwige Fiat binnen te gaan. Zo kunnen we de 
Goddelijke Majesteit het eerbetoon aanbieden die allen Hem moeten geven: 

"Jezus, ik ga stap voor stap al Uw geschapen werken binnen en ik leg alles voor U 
neer. Hoort U niet het ruisen van de oceanen, het gezang van de bergen, van de 
landschappen en van de zo vele sterren aan het firmament? Alles verlangt ernaar U 
gezelschap te komen houden. U weet, Jezus, hoe vaak ik U mis. Het lijkt soms wel 
op een martelaarschap. Terwijl ik zo intens naar U verlang is het toch onmogelijk dat 
U mij zou willen terugsturen. Als Uw kind wil ik immers Uw glorie komen herstellen 
met Uw eigen Licht. Wordt U, in Uw Wil, hierdoor niet de hoogste vreugde terug- 
gegeven? Zelfs als ik niet de volheid van de kracht en het licht van Uw Fiat in mij 
ervaar, geloof ik toch dat U elk van mijn arme akten vervolledigt.  

U beloofde mij, Jezus, wanneer ik in Uw Wil in al het geschapene blijf rondgaan, U 
Zich altijd laat vinden en U mij altijd nieuwe kennis aanreikt over het Koninkrijk van 
Uw Fiat. U beloofde ook dat het doel van de schepping in de ziel door U zeker wordt 
hersteld door het voortdurend doen van de rondzangen. Met het ‘ik hou van U’ 
worden aan God Zijn werken en Zijn Liefde teruggegeven. Kom dus, mijn Jezus, en 
verhef Uw Stem in mij terwijl ik overal rondga." 
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Geprezen Gij, Heer, in de koepel des hemels, 
U komt de lof toe in alle eeuwen. 

Loof de Heer, alle schepselen Gods, 
prijs en verhef Hem eeuwig. 

Loof de Heer, hemelse sferen, 
boden des Heren, prijs Hem. 

Loof Hem, wateren boven de hemel, 
hemelse machten, prijs Hem. 
Loof de Heer, zon en maan, 

sterren des hemels, prijs Hem. _ 
Loof de Heer, regen en dauw, 
alle stormwinden, prijs Hem. 
Loof de Heer, vuur en hitte, 

koude en warmte, prijs Hem. _ 
Loof Hem, nevels en buien, 

hagel en vorst, prijs de Heer. 
Loof de Heer, ijs en sneeuw, 

nachten en dagen, prijs Hem. _ 
Loof de Heer, licht en donker, 
bliksem en wolken, prijs Hem. 
Loof de Heer, heel de aarde, 
prijs en verhef Hem eeuwig. _ 

Loof de Heer, bergen en heuvels, 
al wat daar groeit, prijs de Heer. 
Loof de Heer, zeeën en stromen, 
bronnen van water, prijs Hem. _ 
Loof de Heer, zeegedrochten, 

alles wat leeft in het water, 
vogels des hemels, prijs Hem. 

Loof Hem, wilde en tamme dieren, 
mensenkinderen, prijs de Heer. _ 

Israël, loof de Heer, 
prijs en verhef Hem eeuwig. 

Loof de Heer, priesters des Heren, 
al zijn dienaren, prijs Hem.  

Loof Hem, geesten van de rechtvaardigen, 
vromen, ootmoedigen, prijs de Heer. 

 
Loven wij Vader en Zoon en Geest, 

laat ons Hem prijzen, verheffen voor eeuwig. 
Dan. 3, 56-89 


