
 

Leven in de Goddelijke Wil – Vlaanderen 

 15 augustus 2017   

 

De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 augustus 

MARIA TENHEMELOPNEMING 

 

Het feest van de Tenhemelopneming van Maria viert de 
onoverkomelijke glorie van de Heilige Maagd. Zij bezit zeeën van 
genade en licht, zeeën van schoonheid en heiligheid, zeeën van 
macht, van wetenschap en van liefde zoals geen ander in de 
hemelse regionen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En juist omdat Zij deze zeeën bezit in de eindeloze zee van haar 
Schepper bezitten de andere bewoners van het gezegend 
Vaderland hooguit een enkel beekje of een paar druppels of een 
kleine fontein. Zij is werkelijk de enige Ene omdat Zij alleen 
perfect het leven leefde in het Goddelijke Fiat. Het menselijke 
willen vond in haar nooit plaats. Haar leven was waarlijk een en al 
Goddelijke Wil. En krachtens deze Wil centraliseerde Zij alle 
schepselen in zich en ontving Zij hen in haar Hart. Allen kunnen 
dus zeggen: “De Moeder van Jezus is mijn Moeder en deze zo 
lieflijke Moeder geeft Haar beminde Zoon aan ieder van ons als 
onderpand van haar moederliefde.” Enkel de Goddelijke Wil kon 
dit in Haar bewerkstelligen. 

Uit het Boek van de Hemel:                                                     
"Mijn dochter,  de echte naam van dit feest zou moeten zijn:             

'feest van de Goddelijke Wil'. 

Het was de menselijke wil die de hemel sloot, met zijn Schepper de 
banden verbrak, ellende en smart vormde en veroorzaakte. Hij was het 
die een eind stelde aan het feesten in de hemel waar het schepsel 
eigenlijk recht op had. En dit Schepsel, de Koningin van iedereen, 
opende nu de hemel door altijd en in alles de Wil te doen van de 
Eeuwige Ene. Er kan zelfs worden gezegd dat Haar leven enkel 
Goddelijke Wil was. Zij verbond Zich met de Eeuwige Ene en herstelde 
in de hemel de feesten met het schepsel. Alle akten, die Zij vervulde in 
de Verheven Wil, betekenden een feest dat Zij in de hemel begon. Het 
waren zonnen, gevormd om dit grote feest te tooien. Ze waren muziek, 
gezonden om het hemelse Jeruzalem in verrukking te brengen. 

Dus, de ware reden van dit feest is de Eeuwige Wil, werkzaam en 
vervuld in Mijn hemelse Moeder. Hij verrichtte in Haar zo een grote 
wonderen dat hemel en aarde in vervoering werden gebracht. Hij 
ketende de Eeuwige Ene met onverbrekelijke liefdesbanden en verrukte 
het Woord zelfs tot in Haar Schoot.  

De engelen, werkelijk in vervoering gebracht, herhaalden onderling: 
‘Vanwaar komt in dit uitverkoren Schepsel zoveel glorie, zoveel eer, 
zoveel grootsheid? Vanwaar komen in Haar zo vele wonderen nooit 
gezien voorheen? Zij komt nochtans uit de ballingschap.’ Verwonderd 
herkenden zij de Wil van hun Schepper als het Leven dat in Haar 
handelde. En bevend zegden ze: ‘Heilig, heilig, heilig! Eer en glorie aan 
de Wil van onze Hoogste God! Glorie aan Maria. En driemaal heilig aan 
Haar die in Zich de Verheven Wil liet werken!’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

Het is dus Mijn Wil, meer dan al het andere, die werd en wordt 
gevierd op het feest van Haar Tenhemelopneming.  

Het was alleen Mijn Wil die Mijn Allerheiligste Moeder zo hoog verhief 
en Haar onderscheidde van iedereen. Al de rest zou niets zijn geweest 
indien Zij niet in Zich het wonder had gehad van Mijn Willen. Het was 
Mijn Wil die Haar Goddelijke Vruchtbaarheid gaf en Moeder maakte 
van het Woord. Het was Mijn Wil die Haar alle schepselen liet zien en 
samen omhelzen, terwijl Ze Moeder werd van iedereen en allen ging 
liefhebben met een Liefde van Goddelijk Moederschap. Hij maakte Haar 
tot Koningin van alles en iedereen en liet Haar heersen en regeren.  

Die dag ontving Mijn Wil de eerste eer, de glorie en de overvloedige 
vruchten van Zijn Scheppingswerk. Hij begon Zijn feest, dat nooit zal 
worden beëindigd, voor de verheerlijking van Zijn werk in Mijn liefste 
Moeder.” 

+ + + + + + + 

 “De oude Adam en de nieuwe Eva: herstel van 
de oorspronkelijke genade van de Schepping”                         

RETRAITE                                                      
6 september (16 u) tot  8 september (14 u)                                                                     
Domein Menas - Sint-Maria-Aalter                                                                  

En voor wie de retraite niet kan volgen: 

CONFERENTIEDAG                                       
10 september van 10 u tot 16 u                                                            
Huis van de Goddelijke Wil - Drongen 

 

Welkom aan al wie zich aanmeldde.                                        
Aan allen, ook aan wie niet komt, vragen we om gebed in de 
Goddelijke Wil opdat die oorspronkelijke genade van de 
Schepping weer mag vloeien over iedereen.  

 
 


