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22.5.2016   -    FEEST VAN DE HEILIGE DRIE-EENHEID 

Het eerste FIAT van de Schepping en het tweede FIAT van de Verlossing, samen 
met het derde FIAT van de Heiliging, zullen de Allerheiligste Drie-eenheid op 
aarde versluieren. 

"Mijn dochter, bij de Schepping werd het eerste FIAT 
uitgesproken zonder tussenkomst van enig schepsel.  Het tweede 
FIAT werd uitgesproken bij de Verlossing. Om het te voltooien 
wou Ik wel de tussenkomst van het schepsel en Ik koos Mijn 
Mama. Nu wil Ik, voor de voltooiing van beide, het derde FIAT 
uitspreken en dit wil Ik doen door jou. Dit FIAT zal de glorie en 
eer van het FIAT van de Schepping tot voltooiing brengen. Het 
zal de bevestiging en ontwikkeling zijn van alle vruchten van het 
FIAT van de Verlossing. Deze drie FIATs zullen de Heilige Drie-
eenheid op aarde versluieren en Ik zal het 'Uw Wil geschiede op 
aarde zoals in de Hemel' bezitten. Deze drie FIATs zullen niet te 
scheiden zijn. Het ene FIAT zal het leven zijn van het ander. Zij 
zullen een en drievoudig zijn, maar van elkaar onderscheiden. 
Mijn liefde wilt het, Mijn glorie vereist het. De eerste twee FIATs 
zijn immers voortgekomen uit de schoot van Mijn scheppende 
macht en - niet langer in staat Mijn liefde in Mijzelf te bevatten -                           
wil Ik dat het derde Fiat eruit voortkomt. Zo voltooi Ik het werk 
dat van Mij uitgaat. Anders zou het werk van de Schepping en de 
Verlossing onvolledig blijven." (24.1.1921)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De drie FIATs van God zijn verbonden met de drie vermogens van de mens om 
hem terug te brengen tot zijn oorspronkelijke staat. 

Toen zei Hij: "Mijn dochter, deze drie FIATs zijn het scheppende, 
het verlossende en het heiligende FIAT. Bij de Schepping van de 
mens begiftigde Ik hem met drie vermogens: verstand, geheugen 
en wil. Met drie FIATs wil Ik het werk van de heiliging van de 
mens voltooien. Door het scheppend FIAT blijft het verstand van 
de mens als verrukt en hoeveel dingen begrijpt hij van Mij over 
hoe Ik hem liefheb. Ik ben verborgen in alle geschapen dingen 
om Mij te doen kennen en hem de liefde te geven om Mij lief te 
hebben. In het FIAT van de Verlossing blijft het geheugen als 
geketend door de buitensporigheden van Mijn liefde in het vele 
lijden om de mens te helpen en om hem te redden uit zijn 
zondige staat. In het derde FIAT wil Mijn liefde nog meer laten 
zien. Ik wil de menselijke wil aanvallen, Ik wil als ondersteuning 
van zijn wil Mijn Wil plaatsen. Zo zal de menselijke wil niet alleen 
verrukt blijven en geketend, maar gedragen door een Eeuwige 
Wil tot ondersteuning van de gehele mens, waaraan hij vrijwel 
niet meer zal kunnen ontsnappen. Dit geslacht zal niet eindigen 
zolang Mijn Wil niet regeert op de aarde. Mijn Verlossend FIAT 
plaatst zich tussen het scheppend en heiligend FIAT. De drie 
zullen zich verstrengelen en alle drie samen de heiliging van de 
mens tot stand brengen. Het derde FIAT zal het schepsel een 
zodanige genade geven dat het hem vrijwel doet terugkeren 
naar zijn oorspronkelijke staat. En dan, wanneer Ik de mens zie 
zoals hij van Mij uitging, zal Mijn werk volkomen zijn. Ik zal Mijn 
eeuwige rust vinden in het laatste FIAT. Enkel het leven in Mijn 
Willen zal de oorspronkelijke toestand van de mens herstellen. 
Wees daarom vol aandacht en help Me om samen met Mij de 
heiliging van het schepsel te voltooien." 

Toen ik dit hoorde, zei ik: "Jezus, mijn Liefde, ik weet niet hoe te 
doen zoals U doet, noch zoals U me hebt geleerd. Ik ben haast 
bang dat U me verwijt niet goed te doen wat U van me wilt."      
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En Hij, een en al goedheid: "Ik weet ook wel dat jij niet perfect 
kunt doen wat Ik je zeg. Waar jij tekortschiet, zal Ik je aanvullen. 
Het is echter noodzakelijk dat Ik je lok en dat jij begrijpt wat je 
moet doen zodat, ook wanneer je niet alles doet, je toch doet 
wat je kunt. En terwijl Ik tot je spreek, blijft je wil geketend aan 
die van Mij en doe je wat Ik je zeg. En Ik beschouw het alsof je 
alles hebt gedaan." 

En ik: "Hoe kan deze manier van leven in de Goddelijke Wil 
worden verspreid en aan anderen onderwezen? Wie zal zich 
hiertoe lenen?" En Jezus: "Mijn dochter, indien bij Mijn komst op 
aarde niemand zou zijn gered, was de glorie van de Vader toch 
voltooid. Zo ook nu: indien niemand dit geschenk zou willen 
ontvangen - wat niet het geval is - zou jij alleen voor Mij 
voldoende zijn en zou jij  Me de volmaakte glorie brengen die Ik 
van alle schepselen verlang." (22.2.1921) 

 

26.5.2016   -   HEILIG SACRAMENT                                                          
VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS 

Gebed voor iedere Eucharistieviering in de Goddelijke Wil: 

Lieve Jezus, ik wil mij in U onderdompelen om in, met en 
door U deze Mis te vieren in de Eeuwige Wil van de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wilt U mij alstublieft 
omvormen in U, zodat ik met U het mysterie van Uw 
leven, dood en verrijzenis mag beleven voor Uw bruid, de 
Kerk en voor iedere man, vrouw en kind, van Adam tot de 
laatste mens op aarde. Amen, Fiat. 

Dit werd ons aangeleerd door Fr. Robert Young ofm, tijdens zijn verblijf 
hier bij ons. Wie naar Drongen kwam weet welke rijkdom hij ons weer 
doorgaf op basis van de geschriften van Luisa Piccarreta. Gods derde FIAT, 
het FIAT van onze heiliging, was het hoofdthema van zijn conferenties. 

 


