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Bij de aanvang van de meimaand richten wij ons tot Maria, onze 
Koningin van de Goddelijke Wil.  
 
Geliefde Moeder, nadat Jezus U - tijdens het tweede uur van Zijn doodsangst 
aan het Kruis - aan Zijn Kerk schonk, schrijft Luisa in de ‘Uren van de Passie’ 
dat ze eerherstel brengt voor de ondankbaarheid van de zo velen die dat 
overtreffende geschenk weigeren te erkennen. Zij verenigt zich met de Wil 
van de Vader, de Zoon en de H. Geest, de Bron van alle genaden, en zij offert 
Jezus’ Bloed en de onmetelijke Liefde van Zijn Hart. Zij dankt U in naam van 
allen voor alles wat U hebt gedaan en onafgebroken blijft doen. Samen met 
de Dochter van de Goddelijke Wil, met geheel de Schepping en met het 
hemelse hof brengen wij U een “ik dank U, ik hou van U, ik zegen U” voor elk 
van Uw ontelbare tussenkomsten in alle generaties.                                 
(uit de Rondzang voor Maria, opgetekend in ons derde FIAT-boek  op blz 316) 

En ook wij brengen eerherstel (zie ‘De Uren van de Passie’, uit de conferentie 
gegeven tijdens de voorbije Passienamiddagen): 

1ste uur: Jezus wil de zegen van Maria om eerherstel te brengen voor alle 
beledigingen van de schepselen (blz 20) 

2de uur: Mijn Mama, leer mij hoe ik Jezus eerherstel kan brengen en hoe ik 
Hem kan troosten. (blz 26) 

3de uur: Net als bij Jezus toen Hij op aarde was, wachten de engelen om onze 
gebeden en ons eerherstel  te verzamelen en de Vader aan te bieden. (blz 34) 

4de uur: Jezus, U brengt voor alles eerherstel, voor de slechtgemaakte preken, 
voor de sacramenten toegediend en ontvangen zonder de juiste gesteltenis,…  
Ik neem me voor U eerherstel te geven voor elke belediging. (blz 49) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5de uur: Ik verlang U troost te brengen voor allen, eerherstel voor allen en op 
zijn minst voor iedereen mijn medeleven. (blz 56) 

6de uur: Hoeveel doornenkronen worden niet op Uw aanbiddelijk hoofd  
geduwd, door de kwaadaardige gedachten van de schepselen… Ik heb 
medelijden met U, Jezus, en ik zou net zoveel kronen van glorie op U willen 
plaatsen... Ik offer U het verstand op van alle engelen en Uw eigen verstand 
om U eerherstel te brengen. (blz 62-63) 

7de uur:  Mijn Geliefde Jezus, met mijn pijnen zoek ik te rusten in Uw Hart.          
Ik verlang met deze pijnen eerherstel te brengen in Uw lijden. Door deze 
uitwisseling wil ik Uw engel van troost zijn. (blz 84) 

8ste uur: O mijn Jezus, U veracht het niet Judas te omarmen. Met zijn kus 
brengt U verdraagzaam eerherstel voor alle verraad, geveinsdheden en 
misleidingen onder de dekmantel van vriendschap en heiligheid, vooral van 
priesters. (blz 85) 

9de uur: O, Leven van mijn leven, U laat toe dat Uw vijanden U in de Kedron-
beek gooien om de mantel van vuil waarmee we door zonde inwendig en 
uitwendig bedekt zijn, van ons weg te nemen. U ondergaat dit alles om 
eerherstel te brengen voor de beledigingen en de kilheid van de zielen die U 
godslasterlijk ontvangen. (blz 92) 

10de uur: Mijn getroffen Jezus, bij Kajafas wordt U door de vijanden van de 
trappen gegooid. Met deze pijnlijke val doet U eerherstel voor hen die zich         
’s nachts in het kwade storten en de duisternis als voordeel nemen. (blz 95) 

11de uur: Wanneer Petrus, met ogen gezwollen van de tranen om zijn 
verloochening, Uw liefdevolle blikken ziet wordt hij vertederd, barst in tranen 
uit en verwijdert zich. En nadat U hem hebt gered, doet U eerherstel voor de 
zonden van de pausen en de kerkleiders, vooral voor hen die zich blootstellen 
aan verleidingen. (blz 100) 

12de uur: Met onze geliefde Mama en met U zullen wij eerherstel brengen 
voor alle soorten van zonden van de nacht, vooral voor deze gedaan door 
tegenstanders van Uw sacramentele Persoon. (blz 104) 

13de uur: Mijn tedere Jezus, ik zie dat U eerherstel brengt voor alle eerste 
vruchten van de gedachten, gevoelens en woorden die U bij het begin van de 
dag niet worden aangeboden om U te eren. En U roept in Uzelf, als iets dat U 
verschuldigd bent, alle gedachten, gevoelens, daden en woorden op van alle 
schepselen, om eerherstel te kunnen brengen en de Vader alle glorie te geven 
die Hij van hen zou moeten ontvangen. (blz 108) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14de uur: Bij het verlaten van Kajafas plaatst U al van bij Uw eerste passen 
alle stappen van de schepselen in die van U. U brengt eerherstel voor wie hun 
eerste stappen zetten in het doen van kwaad… Ach, hoe verwonden al deze 
zonden Uw Hart. En om al dit kwaad te verhinderen, bidt U, brengt U 
eerherstel en offert U Zich helemaal op. (blz 115) 

15de uur: Mijn Jezus, oneindige Wijsheid, U wordt door Herodes gek 
verklaard. Ook ik wil U gek noemen, maar gek van liefde. Uw liefhebbende 
waanzin is zo groot dat U, in plaats van beledigd te zijn, bidt en eerherstel 
brengt… (blz 119) 

16de uur: “Heilige Vader, kijk naar Uw Zoon die gekleed is als een gek. 
Hiermee wil Ik U eerherstel brengen voor de waanzin van zoveel schepselen 
die in zonde zijn gevallen.” (blz 123) 

17de uur: Gekroonde Jezus, met de rietstok in Uw hand brengt U eerherstel 
voor de ogenschijnlijke goede werken, geestelijk leeg en gedaan met kwade 
bedoelingen. Met de beledigingen en het gespot doet U eerherstel voor hen 
die ook de meest heilige dingen belachelijk maken, in diskrediet brengen en 
profaneren. U brengt ook eerherstel voor hen die hun verstand blinddoeken 
om het licht van de waarheid niet te moeten zien. (blz 130-131) 

18de uur: U kreunt, gevallen onder het kruis. De soldaten proberen U recht te 
krijgen met zweepslagen en schoppen. Hierdoor brengt U eerherstel voor het 
herhaaldelijk in zonde vallen. En terwijl het Kruis Uw schouder blijft kwetsen, 
brengt U eerherstel voor alle verborgen zonden. (blz 149) 

19de uur: De vijanden bevelen Jezus Zich uit te strekken op het Kruis.                  
Hij gehoorzaamt onmiddellijk om eerherstel te brengen voor elke 
ongehoorzaamheid van ons. (blz 158) 

20ste uur: Terwijl U aan het Kruis hangt, zie ik dat U de Vader in alles 
eerherstel wil schenken. (blz 179) 

21ste uur: “Vrouw, ziedaar Uw zoon. Zoon, ziedaar Uw Moeder.” Mijn tedere 
Mama, zorg voor ons. Laat nooit toe dat wij U ook maar in het minst 
beledigen. Het is mijn bedoeling om voor allen eerherstel te brengen met Uw 
intenties, voor alle beledigingen tegen Jezus en tegen U. (blz 189-190) 

22ste uur: O mijn Jezus, U bent volledig uitgeput, er rest U niets meer. De 
liefde heeft haar doel bereikt. Hoeveel dank ben ik U niet verschuldigd? Ik 
verlang voor allen eerherstel te brengen voor het gebrek aan liefdes-
uitwisseling. (blz 200) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23ste uur: O Hart van mijn Jezus, verwond door de lans, laat Uw geliefde 
bruid, de Kerk, voortkomen uit deze wonde. Samen met Uw Moeder, in haar 
Hart ook wreedaardig verwond, wil ik eerherstel brengen voor de zonden,  
misbruiken en heiligschennissen begaan tegen de Kerk. (blz 206-207) 

24ste uur: “Moeder van Smarten, laat mij niet alleen. Neem mij met U mee 
maar leg eerst mijn hele zijn in Jezus neer. Ledig mij van alle dingen om alles 
van Jezus in mij te kunnen plaatsen, opdat ik Hem zou liefhebben , diep 
medelijden zou tonen en eerherstel zou brengen…” (blz 217) 

En terug naar de Rondzang voor Maria: 

Schrijvend over Uw Heiligheid, Maria, citeert priester Pellegrini een tekst uit 
deel acht waarin de mystieke genade staat beschreven van Luisa, die Uw 
troon mag benaderen. Zij zag in Uw innerlijk een licht met daarin het woord 
‘Fiat’. En uit dat woord daalden zeeën van genade, glorie en schoonheid. U 
legde Luisa toen uit dat Uw ‘Fiat’ heel Uw Heiligheid bevatte, zelfs de 
Heiligheid van elk van Uw ademhalingen en stappen. De vereenzelviging van 
Uw Wil met Gods Wil bepaalde Uw heerlijkheid en toonde de overstromende 
Liefde voor U van God. U onderlijnde dan dat Jezus en Zijn Geest MEER NAAR 
HET KLEINE KIJKEN ‘gedaan in overeenstemming met Hun Wil’, dan naar het 
grote dat zich buiten Hun Wil voltrekt. De priester voegt er aan toe, nadat hij 
verwees naar het Concilie van Chalcedon (451) over het ONVERMENGDE EN 
ONAFSCHEIDELIJK VERENIGD ZIJN van Jezus’ twee naturen (het mysterie van 
alle mysteries: er is scheiding en absoluut geen scheiding!), dat het in de volle 
eenheid van de menselijke en de Goddelijke Wil is dat Hij onze verlossing en 
heiliging bewerkt heeft. Anders gezegd dat wij heilig zijn door Zijn Wil, door 
het Willen van Gods Geest. (‘Heiligen in de Goddelijke Wil’, Sergio Pellegrini, blz. 12-13) 
 

+ + + + + + + 
 

DE ZON VAN MIJN WIL                               
officiële biografie, uitgave L.E.V. (Vaticaanse uitgeverij) (€18) 

 
Na de Italiaanse en Engelse versie, nu ook de Nederlandse! 

 
De verkoopopbrengst is bestemd voor de zaligverklaring van Luisa! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

Volgende conferentiedagen: 
 

dinsdag 11 en zaterdag 15 juni van 10u tot 16u  
in het Huis van de Goddelijke Wil te Drongen 

 
+ + + + + + + 

 
Tijdens de Passienamiddagen werd al gesproken over de financiële steun 
die men vanuit Corato vraagt - ook vanochtend kwam weer de vraag. Men 
wil er het huis waar Luisa jaren leefde restaureren en er aanpassings-
werken uitvoeren. Dit huis is al lang de plek waar men haar herinnering 
bewaart én de bestemming van duizenden bezoekers van over de gehele 
wereld. Storten kan op het gekende BE69 9731 2089 5578 (gift huis L.P.) 
 

+ + + + + + + 
 

Op 23 april, op de verjaardag  
van de geboorte van Luisa Piccarreta,  

werd de zijkapel van de Santa Maria Greca-kerk te Corato 
ingewijd als definitieve rustplaats van Luisa. 

 

 
 

Een plaats waar we zeker zullen knielen wanneer we er in 
oktober op retraite-bedevaart zijn… 

 

 


