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Naar aanleiding van de voorbije conferentiedagen in het Huis van de 
Goddelijke Wil en als voorbereiding op onze retraite-bedevaart naar Corato: 

BOEK VAN DE HEMEL  

uit deel 25 - 7.10.1928 

Opening van het ‘Huis van de Goddelijke Wil’ in Corato…     
Jezus in het tabernakel en Luisa in haar bed zijn gevangenen van 
liefde en bereiden samen Zijn Rijk voor. 

Mijn Jezus, ik ben hier, naast het tabernakel van Liefde. Ik heb de grote eer 
het aanbiddelijke deurtje te bekijken. Ik voel Uw Goddelijke aanrakingen, het 
kloppen van Uw Hart dat bij iedere hartslag vlammen en eindeloze lichtstralen 
voortbrengt. In deze vlammen hoor ik Uw gekreun, Uw zuchten, Uw 
aanhoudend smeken en Uw herhaald snikken. U verlangt dat Uw Wil bekend 
wordt zodat Hij Zijn Leven kan geven aan allen. Ik voel mij verteerd, samen 
met U, terwijl ik herhaal wat U doet. Daarom bid ik U mijn zwakheid te 
sterken om het offer te kunnen brengen verder te schrijven, terwijl U mij 
bekijkt vanuit het tabernakel en ik U bekijk vanuit mijn bed. 

Om nu te kunnen zeggen wat Jezus mij vertelde moet ik een korte 
kanttekening maken. Hier in Corato werd een huis opgericht, gewild en 
begonnen als eervolle herinnering aan Kanunnik Annibale Maria di Francia. 
Trouw aan de wilsbeschikking van hun stichter, hebben zijn kinderen (de orde 
door hem gesticht) uitgevoerd wat hij verlangde. Zij gaven dit huis de naam: 
‘Huis van de Goddelijke Wil’, zoals de eerbiedwaardige priester het wou.   
Hij, en ook zijn zonen en dochters, verlangden dat ik er zou binnengaan.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de eerste dag, de dag van de opening zelf, kwamen de eerwaarde zusters in 
hun goedheid mij halen. Ze brachten mij naar een kamer van waaruit ik, zodra 
de deur is geopend, het tabernakel kan zien, de Eucharistie kan volgen en me 
juist onder de blikken bevind van mijn sacramentele Jezus. O, hoe gelukkig 
ben ik. Ik voel dat, indien Jezus verlangt dat ik verder schrijf, ik van nu af aan 
dit altijd zal doen met een oog gericht op het tabernakel en het andere op het 
papier waarop ik schrijf. Ik bid U mij bij te staan, mijn Geliefde. Geef mij de 
sterkte het offer te brengen dat U verlangt.(…) 

's Nachts bleef ik alleen met mijn sacramentele Jezus. Mijn ogen waren 
gevestigd op het deurtje van het tabernakel. Soms leek het me dat de 
godslamp, die voortdurend flikkerde, zou gaan doven. Maar daarna leefde ze 
weer op. Het sloeg om mijn hart en ik vreesde dat Jezus in het donker zou 
achterblijven. En mijn altijd beminnelijke Jezus, bewegend in mijn innerlijk, 
drukte mij in Zijn armen en zei me: “Mijn dochter, vrees niet, de lamp zal niet 
uitgaan. En indien ze uit zou gaan, dan heb ik jou nog, een levende lamp. Het 
is een lamp die met jouw flikkeren, meer dan met het flikkeren van de 
godslamp, onophoudelijk tot Mij zegt: ‘Ik hou van U...’ Ach, hoe mooi is de 
flikkering van jouw ‘ik hou van U’.(…)  

Je bent welkom, Mijn gevangene. Jij bent gekomen om jouw Gevangene 
gezelschap te houden. Wij bevinden ons alle twee in de gevangenis – jij in 
bed, en Ik in het tabernakel. Het is juist dat we dicht bij elkaar zijn. Nog meer, 
gezien het doel dat ons gevangen houdt hetzelfde is: de Goddelijke Wil, de 
liefde en de zielen. Hoe aangenaam zal Mij dus het gezelschap zijn van Mijn 
gevangene! Wij zullen het samen aanvoelen om het Rijk van Mijn verheven 
Fiat voor te bereiden. Maar weet, Mijn dochter, dat Mijn liefde jou voor was. 
Ik was de eerste om Mezelf in deze gevangeniscel te plaatsen en te wachten op 
Mijn gevangene en jouw liefelijk gezelschap. Zie dan hoe Mijn liefde de eerste 
was om naar jou toe te komen. Hoe hield Ik van jou en hou Ik van jou! Zo 
bracht Ik vele eeuwen van gevangenschap door in dit tabernakel. Nooit 
voorheen had Ik een gevangene die Me gezelschap wou houden en zo dicht bij 
Mij wou blijven. Ik was altijd alleen of hooguit in het gezelschap van zielen 
die geen gevangenen waren. In hen zag Ik niet Mijn zelfde kettingen. Nu is 
eindelijk de tijd aangebroken wel een gevangene te hebben. Iemand om 
bestendig naast Mij te houden onder Mijn sacramentele blikken. Enkel de 
kettingen van Mijn Goddelijke Wil houden haar gevangen. Er kan Mij geen 
liefelijker en aangenamer gezelschap te beurt vallen. Vanaf nu willen wij, 
terwijl we samen gevangen zijn, ons bezighouden met het Koninkrijk van het 
Goddelijke Fiat. Wij zullen samen werken en ons samen offeren om Het aan 
schepselen bekend te maken. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

Na 20 jaar Goddelijke Wil-werking nu ook een Goddelijke Wil-website!!! 
Zeker nu Luisa’s officiële biografie werd geschreven, gedrukt en 

uitgegeven in Rome! 

www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org 

 

Voor al wie in de Lage Landen meer wil weten over Luisa, over wat zij 
ons voorleefde en voor ons optekende over de ‘gave van alle gaven’. 
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