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ALLERHEILIGEN 

De God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der 
heerlijkheid, moge u de Geest geven van wijsheid en 

openbaring om Hem waarachtig te kennen. Moge Hij uw 
innerlijk oog verlichten om te zien, hoe groot de hoop is 
waartoe Hij u roept en hoe rijk de heerlijkheid van zijn 

erfdeel te midden van de heiligen. (Ef. 1, 17-18) 

 

Bedenkingen bij dit hoogfeest vanuit Corato 

Hoe mooi is het feest van alle heiligen! 

Hoe mooi is het feest van de heiligheid                                      
van leven in de Goddelijke Wil! 

 
Deze heiligheid in de Goddelijke Wil wordt gesymboliseerd door 
de zon. De zon is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Hoewel zij 
een begin heeft in het verlichten van de wereld - licht dat 
oorsprong heeft in het eeuwige licht - kan men zeggen dat dit 
geen begin heeft. De zon doet goed voor allen en strekt zich over 
alles uit. Ze maakt voor niemand een uitzondering. Met haar 
majesteit en heerschappij geeft ze leven aan alles, zelfs aan de 
kleinste bloem. En dit gebeurt in alle stilte, zonder geluid en bijna 
onopgemerkt. Het is een voortdurend wonderwerk - niemand 
spreekt erover, er is geen verbazing.  
  
De heiligheid van leven in de Goddelijke Wil, die dus door de zon 
wordt gesymboliseerd, komt uit het centrum van Gods heiligheid. 
Haar stralen worden afgeleverd door Zijn heiligheid die geen 
begin heeft. In deze heiligheid ziet God Zijn schaduwen, Zijn 
beelden, die over de aarde, in de lucht en in de hemel zweven.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 
En daarom houdt Hij van de wereld en zal Hij de wereld altijd 
liefhebben want Hij wacht op deze heiligheid om Zijn echo op 
aarde te hebben. Hij wacht tot de stralen ervan naar buiten komen 
die de volle glorie naar Hem doen terugkeren en Hem de liefde en 
de eer geven die anderen Hem niet hebben gegeven.  
 
Net als de geschapen zon zullen ze echter onopgemerkt blijven.  
Maar het is de schoonheid van de heiligheid van leven in de 
Goddelijke Wil! Het is de heiligheid die het dichtst bij onze 
Schepper is en daarom voorrang zal hebben boven alle andere 
heiligheden. In zichzelf zal ze alle andere heiligheden 
samenvoegen en het leven van alle andere heiligheden zijn. 
Wat een genade dit te weten! 
                                                                                  (Don Marco) 
 

“Mijn dochter, Mijn Wil is de heiligheid van alle 
heiligheden want de ziel die Mijn Wil doet en erin leeft – 
hoe klein, onwetend, onbekend ze ook is, laat alle andere 
heiligen achter zich, ondanks hun wonderen en 
opzienbarende bekeringen… 

De zielen die Mijn Wil doen en erin leven lijken niets te 
doen maar zij doen alles. Door in Mijn Wil te zijn 
handelen zij goddelijk, verborgen en verrassend, zodat zij 
lichten zijn die verlichten, wind die zuivert, vuur dat 
verteert, wonderen die wonderen laten gebeuren.          

Zij die ze verrichten zijn de kanalen, waardoor zij de voet 
zijn van de missionaris, de tong van de predikers, de 
kracht van de zwakken, het geduld van de zieken, het 
beleid van de oversten, de gehoorzaamheid van de 
ondergeschikten, de verdraagzaamheid van wie bespot 
worden, de vastberadenheid in gevaren, de 
heldhaftigheid van de helden, de moed van de 
martelaren, de heiligheid van de heiligen, en zo voor 
alles. Want door in Mijn Wil te staan, dragen zij bij aan al 
het goede dat er in de hemel en op aarde kan zijn… 

Ik vind al Mijn voldoening in hen en geef hen alle 
voldoening. Hun leven is het leven van de zaligen.” 

(uit deel 11 – 15.3.1912) 

 



 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
9031 Drongen 

 

 

 

 

“Leven in de Goddelijke Wil gaat om een MANIER VAN 
LEVEN. Dit moeten we erkennen als onophoudelijke Akt 
in ons leven door Zijn Wil over al onze akten heerschappij 
te geven. In feite vormt leven in Hem de heiligheid van 
elk ogenblik waarop het schepsel ontvangt. Daarom kan 
worden gezegd dat hij/zij voortdurend in heiligheid 
toeneemt maar in een heiligheid gevoed door Mijn Wil en 
verhoogd samen met Hem. Zo voelt het schepsel Mijn Wil 
als Leven, meer dan zijn/haar eigen leven.” 

(uit deel 30 – 20.3.1932) 

 

ALLERZIELEN 
Onze gedachten en ons gebed gaan ook zeker uit naar hen van 

wie we in Gods Wil afscheid namen.                            

Laat ons bidden met de kerkgemeenschap - in de Goddelijke Wil: 
God, door Uw Zoon die opgestaan is uit de doden, heeft ons 
geloof zijn levenskracht ontvangen. Verhoor genadig ons gebed, 
bevestig ons in de hoop dat ook Uw dienaren de verrijzenis 
wacht. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft 
en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de 
eeuwen der eeuwen. Amen. 

* * * * * * * 

En dit zijn opnieuw de data voor de komende 
kerstnamiddagen (telkens van 14 u tot 17.30 u): 

- dinsdag 19 december 

- vrijdag 22 december 

- woensdag 27 december 

- zaterdag 6 januari 

 


