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Volgende maand zijn we in CORATO! We gaan er op retraite-bedevaart 
om nog meer kennis te ontvangen over het Leven in de Goddelijke Wil. 
“Kennis is uitdrukkelijk van zeer groot belang! Kennis zorgt immers voor 
een bestendige uitwisseling van de menselijke wil met de Goddelijke Wil: 
je akten in de Goddelijke Wil brengen en Gods Wil vragen in jouw akten te 
komen handelen.”  
Dit leerde Fr. Robert Young ons bij het geven van commentaar bij 
volgende passage uit het Boek van de Hemel (deel 13 – 25.8.1921): 
 

Ik liet me helemaal versmelten in het heilig Goddelijk Willen en mijn Jezus zei: 
“Dochter van Mijn Goddelijk Willen, hoe meer jij je in Mijn Willen 
onderdompelt, hoe meer de cirkel van jouw wil zich uitbreidt in die van Mij.  
Het is waar dat akten gedaan in Mijn Willen alles vullen, net als het zonlicht de 
aarde vult. Maar bij het herhalen van de akten in Mijn Willen, breidt de omtrek 
van de zon zich echter uit en verkrijgt de ziel een grotere intensiteit van licht 
en warmte. Telkens de ziel dus haar akten in Mijn Willen herhaalt, zal haar wil 
met Mijn Wil verbonden zijn. Deze verbindingen doen over de gehele aarde 
vele goddelijke beekjes stromen, die de Gerechtigheid aan banden leggen.”  

 
Als slachtofferziel heeft Luisa geleerd dat ze Gods Gerechtigheid kan 
verlichten. In haar lichaam kan ze heel veel lijden - van de gesels die de 
mensen kunnen dienen - absorberen. Dit is werkelijk de roeping van een 
slachtofferziel: van God een groter deel ontvangen van het lijden dat de 
mensheid moet ondergaan voor het herstel van alle zonden van de wereld. 
En hier zegt Jezus dat de verbinding tussen de menselijke wil en de 
Goddelijke Wil, tussen de mensheid en de Godheid, beekjes van genade doet 
ontstaan die over de aarde vloeien om de grotere straffen/gesels te verhinderen 
die het kwaad en de menselijke zondigheid verdient. Dit weerhoudt Mijn 
Gerechtigheid zijn natuurlijke koers, zijn normale koers te volgen. Akten 
gedaan in de Goddelijke Wil gaan deze koers temperen/minimaliseren/ 
verminderen. 
 

En ik: ‘O, mijn Jezus, niettemin vinden op aarde zoveel rampen plaats dat het 
je doet huiveren.’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hier zijn we in 1921, enkele jaren na het einde van de eerste wereldoorlog. De 
wereld bereidt zich al voor op de tweede wereldoorlog. 
 

“Ach, Mijn dochter, en toch kan men zeggen dat dit nog niets is. Indien deze 
beekjes er niet waren, deze verbindingen van de menselijke wil gemaakt in de 
Goddelijke Wil, zou Ik naar de aarde kijken alsof die Mij niet langer toebehoort. 
Ik zou overal afgronden openen om er haar in te doen verdwijnen. O, hoe 
loodzwaar drukt de aarde op Mij!” 
 

Opnieuw die akten gedaan in de Goddelijke Wil zoals in Jezus en Maria.  
Jezus was goddelijk van nature maar ook menselijk van nature, Maria enkel 
menselijk van nature maar door de Onbevlekte Ontvangenis heerste de 
Goddelijke Wil perfect in haar ziel. Alles wat Zij in hun Mensheid deden was 
om de Vader eerherstel te brengen zodat Gods Gerechtigheid minder zou 
toeslaan, minder hard zou zijn voor de mensheid. Dit woord eerherstel of 
voldoening is een groot woord in de Verlossingstheologie, over de manier 
waarop Jezus ons verloste door Zijn Menswording. Het brengen van eerherstel 
en genoegdoening was een van de doelstellingen van Jezus’ leven op aarde. 
En omdat Maria, meewerkend, mede-verlossend, volledig leefde in 
overeenstemming met Jezus deed ook Zij het door genade waar Jezus het deed 
van nature. Nu is het aan ons om het met Hen te doen.                                                                
Maar zonder deze akten…: 
 

Ik zou overal afgronden openen om er haar in te doen verdwijnen. O, hoe 
loodzwaar drukt de aarde op Mij!” 

 
En als Hij dit 100 jaar geleden al zei, kunnen we ons dan niet inbeelden hoe 
verontwaardigd Zijn Gerechtigheid vandaag niet moet zijn en hoe bereid om 
iets tegen de schepselen te ondernemen… 
 

En Hij zei het met zo een bitterheid dat het de hardste harten zou raken.  
            Toen voegde Hij eraan toe: “Telkens Ik je over Mijn Willen spreek en jij nieuwe 
            inzichten en kennis verwerft, krijgt je akt in Mijn Willen meer waarde en verkrijg 
            je grotere rijkdom. 
  
Terug: de ‘kennis’ is wat onze akten gedaan in Gods Wil - al wat wij doen in 
God en wat Hij doet in ons - meer waarde geeft, meer effecten, meer zin, meer 
kracht,… 
 

Het lijkt op een man die een edelsteen bezit en denkt dat die slechts een 
enkele euro waard was: hij is dus 1 euro rijk. Nu gebeurt het dat hij zijn 
edelsteen aan een ervaren expert laat zien die hem zegt dat de edelsteen       
€ 1000 waard is. Die man bezit niet langer 1 euro maar is er 1000 rijk. Na een 
zekere tijd heeft hij de kans de steen te tonen aan een expert met nog meer 
ervaring. Hij verzekert er hem van dat deze € 20 000 waard is, en hij is bereid 
die te kopen als de man hem zou willen verkopen. Nu is de man € 20 000 rijk. 
Naargelang hij dus de waarde van zijn edelsteen beter kent, wordt hij rijker en 
heeft hij er een grotere liefde en waardering voor.                                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hij bewaart de steen met meer zorgvuldigheid want hij weet dat deze zijn 
gehele fortuin betekent. Voordien beschouwde hij zijn steen veeleer als een 
onbenulligheid. En toch is de edelsteen niet veranderd - wat deze was is die 
nu nog altijd. De verandering vond plaats in de man door beter te gaan 
beseffen wat de waarde is van de steen. 

 
Dit is zo een duidelijke parabel/analogie voor ons om te kunnen begrijpen wat 
Hij wil zeggen. Een stuk glas kan een stuk glas lijken en dus waardeloos zijn. 
Maar indien je ontdekt dat dit stuk glas een stuk diamant is, dan is het 
misschien miljoenen waard. Wat een verschil! Je zal het zeker niet weggooien 
gezien je weet wat het waard is. Maar dat is ook waar voor Gods Wil.           
We hebben al zo veel keer gehoord en gebeden: ‘Uw Wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel’ of ‘laat Gods Wil geschieden’… Maar als je nu veel beter 
en intenser en ten volle weet wat Mijn Wil is (voor zover je dit op aarde kan 
weten) dan verandert alles. Dit weten, deze kennis leidt tot waardering, tot 
herkenning (wat paus Benedictus XVI zo graag aanhaalde), tot het herkennen 
(zien) van wat er al is. Het gaat niet om iets dat niet bestond maar om iets dat 
je tot nu toe nog niet herkende. Je kende het niet zoals het in werkelijkheid is. 
Het is waar dat door het te herkennen we ook Zijn Wil gaan waarderen, wat 
Hij is en bedoelt te zijn voor ons. Het gaat dus niet enkel over wat Hij is in 
zichzelf maar ook over wat Gods Wil betekent in jouw leven.  
 
Wat was de gift die in Eden werkelijk de oorspronkelijke zegen inhield van 
Adam en Eva? Gods Wil, Gods Essentie, Wie God werkelijk is en wat de 
Drie-eenheid een maakt. Wanneer je dit begint te beseffen en ziet hoe God 
door de Verlossing en nu ook door de Heiliging deze kennis heeft hersteld, 
verkrijg je weer de herkenning die Adam en Eva verloren op het moment dat 
ze voor een andere kennis kozen. Zij kozen voor een kennis die hen het 
Paradijs ontnam. Het was een kennis die het kwade insloot. Zij wisten wat het 
kwade was want ze namen eraan deel. De andere boom was de boom van 
kennis van Gods Wil: de boom des Levens. En is het niet mooi dat in het Boek 
van de Openbaring staat te lezen: zij die zegevierend zijn zullen terug eten. Zij 
zullen terug het recht hebben om te eten van de boom van het Leven: de boom 
van de kennis van de Goddelijke Wil. Het is deze kennis die hersteld is als 
goddelijke wetenschap in het Boek van de Hemel. Het is dus zo belangrijk dat 
wij het Boek van de Hemel zo goed mogelijk lezen, bestuderen, erover 
discussiëren… Dit kan in onze groepen, tijdens retraites en conferenties of 
zelfs aan de telefoon daar deel uitmaken van een groep niet altijd mogelijk is. 
Het is ook geen absolute noodzaak maar wel een grote hulp. Kom, waar het 
wel mogelijk is, dus samen en laat je inspireren door de H. Geest zodat Hij de 
kans krijgt om in meer mensen te werken. Zo kunnen we echt veel leren. 
  

Zo gaat het nu ook met Mijn Wil en met de deugden(zie Het Boek van de 
Hemel deel 1 tot 11!!! Onze twee eerste gele bundels).  
Naarmate de ziel de waarde (de zin, de betekenis, het doel van Mijn Wil 
en van de deugden) begrijpt en er kennis over krijgt, verwerft zij door haar 
akten nieuwe waarde en nieuwe rijkdom.  
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Het begint met kennis en dit gaat over in akten. Akten zijn de belangrijkste 
middelen om de kennis om te zetten in praktijk. Zo nemen we wat we leerden 
tot ons om het effectief te maken. 
 

Dus hoe meer kennis je verkrijgt over Mijn Wil, hoe meer je akten in waarde 
zullen toenemen. 

 
Dat is de reden waarom we luisteren, lezen, bestuderen, bidden… al was het 
maar een paar zinnen per dag omdat we voor meer niet altijd de tijd hebben. 
Maar dit is eigenlijk alles wat we nodig hebben want wat er staat is zo vol van 
licht. Dit zei ook de H. Annibale Maria Di Francia: ‘elk woord in het Boek 
van de Hemel is vol van licht en verzoening’. 
 

O, indien je maar wist welke zeeën van genade Ik tussen jou en Mij laat 
ontstaan, telkens Ik je spreek over de effecten van Mijn Wil.  

 
Hij spreekt tot jou! Hij laat Luisa uit gehoorzaamheid aan de Kerk alles 
opschrijven zodat je die woorden die ook aan jou zijn geadresseerd nu tot je 
kan nemen. Het is niet hét Woord zoals in de Schrift staat maar wel zoals God 
vandaag door Paulus tot ons spreekt – God richt Zich tot ons ook door de 
woorden van Paulus van 2000 jaar geleden. 
 

O, indien je maar wist (kennis!!) welke zeeën van genade Ik tussen jou en Mij 
laat ontstaan, telkens Ik je spreek over de effecten van Mijn Wil. Je zou 
sterven van vreugde en feestvieren alsof je nieuwe koninkrijken had gekregen 
om over te heersen.”  

 
Elke kennis over Gods Wil is een nieuw koninkrijk, een nieuwe manier 
waarop jij heerst. Hoe doe je dat praktisch? Ga je afvragen: wat kan ik 
vandaag nieuw en anders gaan doen om mijn leven nog meer in de Goddelijke 
Wil te brengen? Te beginnen bij de grootste dingen die we doen maar 
evenzeer kijken naar de kleinste zaken die we doen. Alles dus wat we doen, 
hoe gering (klein, natuurlijk, werelds, vanzelfsprekend, onbenullig, menselijk) 
het ook is, moet een akt zijn in Zijn Wil om deel uit te maken van Zijn Rijk.  
Het is zo belangrijk dat we onze akten bestendig doen in Zijn Wil om het volle 
Leven te kennen in Gods Willen en het ten volle te bezitten. Een enkele akt in 
de Goddelijke Wil is immers veel groter, betekent veel meer, dan al het goede 
dat heiligen en martelaren deden. Hoe komt dit? Omdat het een akt van God is 
en wat God doet is oneindig veel groter dan om het even wat mensen doen. 
God zal je dan ook oneindig en eeuwig zegenen. Wat dit betekent zal je pas in 
de hemel weten. Laat ons ondertussen groeien in de kennis, in de liefde en in 
het bestendig bezit van deze gave door al onze akten in de Wil van God te 
plaatsen! 
 
Aan wie straks meegaat naar Corato nu al een gezegende tijd gewenst, 
een tijd om te groeien in kennis, een tijd vol akten in de Goddelijke Wil! 
 

www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org 

 


