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Vol. 13 – 28.1.1922  de Mensheid van Jezus opende voor de mens de 
deuren van de Goddelijke Wil en de bronnen van alle goeds   

Ik was aan het bidden en mijn lieve Jezus trok mij tegen Zich aan. Terwijl Hij mij 
volkomen in Zichzelf omvormde zei Hij me: “Mijn dochter, laat ons samen bidden 
om de Hemel in onze macht te houden en de aarde te verhinderen nog meer in 
de stroom van het kwade terecht te komen.” Zo baden we samen en dan voegde 
Hij eraan toe: “Terwijl Mijn Mensheid Zich op aarde heel dicht bij de Godheid 
wist – gezien Zij van de Godheid onafscheidelijk was – deed Ik niets anders dan 
binnengaan in de oneindigheid van de Eeuwige Wil en vele bronnen openen 
voor het heil van de schepselen.  

Daar zij geopend werden door een Godmens kon Ik de menselijke familie het 
recht geven deze bronnen te benaderen en ervan te nemen wat ze ook maar 
wilde. Daarom vormde Ik de bron van liefde, deze van gebed, een andere van 
eerherstel, de bron van vergiffenis, deze van Mijn Bloed, nog een andere van 
glorie. Wil je nu weten wie deze bronnen in beweging brengt zodat ze 
opborrelen en overlopen, en zo de hele aarde bevloeien? De ziel die Mijn Wil 
binnengaat.  

Jezus beschrijft hier, zoals Hij zo dikwijls doet in het Boek van de Hemel, de rol 
van Zijn Mensheid in het Rijk van de Goddelijke Wil. Zijn Mensheid is het middel 
waarlangs de Goddelijke Wil in staat is zich op aarde te herstellen. Alles 
gebeurde eerst in Hem (Hij was God en Mens) maar ook in Zijn Moeder (ook al 
is Zij een menselijk schepsel) door een hele speciale genade: de Onbevlekte 
Ontvangenis.  En nu in Luisa en via Luisa door wat zij ons leert. Hij beschrijft 
hier dus hoe Zijn Mensheid de plaats is waar deze bronnen van Gods giften -   
die Hij wil herstellen zodat ze ons kunnen overstromen - ons kunnen worden 
teruggegeven. Het gaat om alle goddelijke eigenschappen, alle mysteries van 
God en al wat Jezus deed in Zijn Goddelijke natuur en door Zijn Menselijke 
natuur, om het voor ons weer mogelijk te maken te leven in dit Rijk. Nu is het 
aan ons om Jezus’ Mensheid verder te zetten op aarde, wij gedoopte christenen, 
en deze realiteit, dit grote mysterie van Jezus’ leven op aarde zelf te leven.      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ziel die binnengaat, leeft en altijd verblijft in de Wil van God is werkelijk in 
staat Zijn leven verder te leven hier op aarde. Dit kan wel langs vele 
beproevingen gaan waarin God grote dingen doet – laten wij Hem doen? 

De genade van het inwendige leven van Jezus wil Hij met ons delen. Dit is het 
enige doel, het Rijk in Zijn Ziel, de Wil van de Vader. De eenheid met God door 
Christus, daarover gaat het in de Kerk en start bij Zijn Willen.                           
Het bezitten van Zijn inwendig leven, hebben wij daar al over nagedacht? Oké, 
Hem nabootsen in Zijn Mensheid, zelfs in Zijn Goddelijk leven. Maar we kunnen 
meer dan Hem nabootsen. Weten wij wel dat het mogelijk is Zijn innerlijk leven 
te leven met de Vader en de Heilige Geest? Door het doopsel komen wij ertoe: 
tot de inwoning van de Drie Goddelijke Personen! Dit kan dus langsheen de 
Mensheid van Jezus want Hij deed alles in de Wil van de Vader. En door de 
sacramenten, door de heiligmakende genade, ons gegeven bij het doopsel 
kunnen wij hieraan deelnemen. Door genade is het is ons dus gegeven de 
mysteries van Jezus’ inwendig te beleven. En wat was de eerste rol van onze 
Redder? Gods Wil te doen.                                                                                         
Andere heiligen wisten dit ook al en zagen in dat het ten eerste aan ons is dit 
ook te doen, ten tweede dat we dit moeten doen op Zijn manier, de manier 
waarop Hij het wil, met Hem in ons, uit liefde voor Hem. Maar wat nieuw is bij 
Luisa is dat de Wil van God op aarde kan gedaan worden zoals in de Hemel:   
de Wil van God toelaten Zijn Wil in ons te doen door de inwoning van de Drie-
eenheid, de Wil van God in onze ziel, zodat God in ons kan vervullen al wat Hij 
wil. Het gaat dus niet over Zijn Wil doen als iets van buitenaf - hoe groot en 
wonderbaar dit ook is, hoe goed en waar het ook is -  het is Gods Wil toelaten in 
ons te vervullen wat Hij wil. Het lijkt dat God al het een en ander heeft 
geopenbaard doorheen de kerkgeschiedenis maar met Luisa wordt deze grote 
Goddelijke wetenschap geopenbaard in schoonheid en volheid. 

Sommige andere zielen (grote heiligen) werden al voorbereid, bezaten al een 
deel van deze kennis, ontvingen een glimp (de essentie van het christelijke 
leven) – wij de volheid door Luisa’s geschriften, maar daardoor ook de 
verantwoordelijkheid!! Aan wie veel is gegeven zal veel worden gevraagd. 

Het innerlijke leven moet uiterlijk worden. Maar het is zo moeilijk de integriteit 
van het innerlijke te bewaren in alles wat we doen en uitdrukken. Dit leren we zo 
eenvoudig, zo volkomen, zo perfect mogelijk te doen door de gave van het leven 
in de Goddelijke Wil. Het overgaan van het inwendige naar het uitwendige: dit 
gebeurt door het verenigen van onze wil-ons willen, met de Wil-het Willen van 
God. Om zo God in ons te laten volbrengen wat enkel Zijn Wil kan doen.  

Wanneer zij binnenkomt en wil beminnen, nadert zij de bron van liefde. Door lief 
te hebben - of zelfs al bij de intentie lief te hebben - brengt zij de bron in 
beweging (ze doet het water vloeien, ze zet de kanalen open). Hierdoor zwelt 
het water aan, stroomt het over en bevloeit de gehele aarde. Soms gebeurt dit 
zo intens dat de golven zodanig hoog oprijzen dat ze de Hemel raken en het 
Hemelse Vaderland bevloeien.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als wij door onze vrije keuze, dit water uitnodigen dat uit het innerlijk van Jezus  
vloeit - met andere woorden uit het hart van wie gelooft en Jezus liefheeft, zullen 
stromen van Levend water vloeien. Johannes zegt in zijn commentaar dat Jezus 
hier spreekt over de heilige Geest. Het gaat om de Wil van de Vader die leeft in 
Zijn Ziel - wanneer wij ons daarmee verenigen zal die bron weer water vrijlaten 
over de aarde én de Hemel, de plaats van de heiliging.  

Indien zij wil bidden, eerherstel wil brengen, voor zondaars vergiffenis wil 
afsmeken of Mij glorie wil geven, brengt zij de bronnen in beweging van gebed, 
eerherstel,  vergiffenis - en deze wellen op, overstromen en bevloeien allen. 

In Jezus’ innerlijk leven vinden we alles: liefde, gebed, eerherstel, 
barmhartigheid maar het werd niet ontvangen. Wanneer wij dit alles tot het onze 
maken dan zetten we Zijn leven verder. Hij deed het al allemaal. 

Wanneer wij dus het water in beweging brengen = we ontvangen het = we 
aanvaarden het = we nemen het en geven het aan allen. Wat ter beschikking 
werd gesteld door Zijn leven, lijden, dood en verrijzenis wordt door deze akten 
nog meer ter beschikking gesteld, in het innerlijk leven van de ziel die vandaag 
op aarde leeft in de Wil van God: door te doen wat Jezus deed met Hem, en 
Hem toe te laten het in ons, met ons en door ons te doen. Dit is zo krachtig! 

In al mijn studies over spiritualiteit, in al wat ik las en leerde uit de Traditie van 
de Kerk zag ik nergens iets zo mooi uitgelegd, zo samenhangend, zo perfect als 
in deze immense Goddelijke wetenschap. Wat je ook maar als voorbeeld wilt – 
zoals het vragen om barmhartigheid op vele verschillende manieren – dit alles 
wordt tevoorschijn gehaald uit Zijn innerlijk leven, uit de Wil van de Vader in Zijn 
Ziel. 

Als jij dus zo handelt – want je hebt het in je door het doopsel maar het 
probleem is dat velen niet weten wat het is en het dus niet gebruiken voor het 
heil van de mensheid. Als je dit dus doet open je de sluizen van die bron van 
Zijn barmhartigheid of Zijn Liefde of Zijn eerherstel of Zijn gebed, en maken we 
het beschikbaar voor allen, doen we het vloeien over allen op aarde, in de hemel 
en in het vagevuur, in de gemeenschap van de heiligen en in het mystieke 
Lichaam van Christus. 

Hoeveel goeds smeekte Mijn Mensheid voor de mensen niet af? Ik liet de 
deuren open zodat ze met alle gemak kunnen binnenkomen - maar hoe weinig 
zijn er die binnenkomen? 

Wij hebben deuren te openen van ons hart, onze ziel. Al deze giften die Hij voor 
ons wil, al die mysteries van het leven dat Hij voor ons leefde - het zijn allemaal 
deuren en Ik maak het voor iedereen mogelijk om er binnen te gaan. Maar je 
moet willen binnenkomen, door die deuren willen gaan. Je moet deze giften, 
deze mysteries willen aannemen om ze voor jezelf te ontvangen en aan anderen 
te geven - maar hoe weinig zijn er die door die deuren binnenkomen. Dit is de 
trieste realiteit maar maak je hierover geen zorgen, zegt Jezus. Jij bent immers 
geroepen om op die manier te leven.                                                                  
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En door jouw leven, door jouw binnenkomen ben je in staat te ontvangen voor 
elk ander. Ook als die anderen niet willen binnenkomen en voor om het even 
welke reden geen enkele inspanning willen leveren om te kunnen ontvangen.   
Zij kunnen toch ontvangen voor zover ze geneigd zijn te ontvangen, wat voor 
verlangen ze ook hebben. Jij maakt het voor hen immers meer beschikbaar 
omdat jij het hebt gedaan.  

Het is als met een groep mensen die gevraagd worden iets te doen maar slechts 
een iemand wil het doen. En die persoon zegt het te willen doen voor hen 
allemaal om zo genoeg te ontvangen en het dan te delen met alle leden van die 
familie of die groep: ik zal het aannemen voor iedereen.                                                          
Of zoals met de lotto: je wil niet winnen voor jezelf maar voor je hele familie, je 
hele parochie, je hele gemeenschap.  

Maar wat je in de Goddelijke Wil ontvangt is wel niet begrensd gezien Jezus 
nooit de uitwerkingen van wat Hij deed heeft begrensd. Hij wou het voor allen 
beschikbaar stellen om iedereen te helpen. En dat wil Hij zien in ons, in jouw en 
mijn intentie. Maar hoe weinig zijn er! 

Ja, weinigen weten hiervan. Daarvoor belooft Hij ons het eerste teken te geven: 
er kennis over te krijgen. Als je dit hier dus leest, als je iets te weten komt over 
deze goddelijke wetenschap, is dit het eerste en belangrijkste teken dat God ons 
wil geven. Als je er niets over weet, hoe kan je deze gave dan ontvangen en erin 
binnengaan of het liefhebben of bezitten. Lees dus in Luisa’s geschriften over 
deze goddelijke wetenschap om kennis te ontvangen. En neen, het gaat niet 
over een intellectuele kennis maar over de kennis van het hart, van de ziel, het 
is de kennis die Jezus had over de Wil van Zijn Vader in Zijn eigen Persoon, in 
Zichzelf, Zoon van God. Dit alles gebeurt in de ziel. 

De meeste mensen bemerken niets aan de buitenzijde van Jezus want er is 
niets te zien. Alleen aan wie God het toelaat zien iets. Hetzelfde geldt voor ons. 
Wie ziet aan ons dat wij dit leven verlangen en beginnen te leven? Misschien 
aan onze sereniteit, onze grotere vreugde, een zekere vrede - wie weet - voor 
het grootste gedeelte is het echter onzichtbaar maar de uitwerkingen zijn er wel. 
Zij brengen immers die vrede en vreugde van het besef dat wat wij hier doen op 
aarde - de vele kleine, arme, onbeduidende dingen - door God in ons wordt 
gedaan. En dit alles rijst op tot in de Hemel, tot het goddelijke Leven zelf. Dat 
ondersteunt ons, dit geeft ons leven en energie, dat bevestigt ons en geeft ons 
hoop en vrede en vreugde die we met anderen willen delen. 

Dit is de reden waarom er weinigen zijn: het moet veel meer bekend worden. 
Wanneer Hij het dus bekend heeft gemaakt aan jou en mij is het ook aan ons 
om het anderen te laten kennen want al zijn er weinig Hij wil er steeds meer. 
Spreek mensen aan, zet ze aan tot lezen, nodig ze uit naar jullie groep, breng ze 
mee naar het Huis van de Goddelijke Wil. Aan ons is de volheid gegeven! Maar 
dus ook de verantwoordelijkheid want aan wie veel is gegeven zal veel worden 
gevraagd!! 

 


