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CORATO  2019       retraite-bedevaart 

 
Straks zijn we een weekje in CORATO! Wij worden er nog meer kennis 
aangeboden over het Leven in de Goddelijke Wil, op basis van wat Luisa 
Piccarreta optekende in haar dagboek, het Boek van de Hemel. Langs haar 
wou Jezus de voltooiing uitspreken van wat op Pinksteren begon - het 
derde FIAT:  "Mijn dochter, het eerste Fiat werd bij de Schepping uitgesproken, 
zonder tussenkomst van enig schepsel. Het tweede Fiat werd uitgesproken in de 
Verlossing. Ik wou de tussenkomst van het schepsel en Ik koos Mijn Mama voor 
de voltooiing van het tweede Fiat.  
Voor de voltooiing nu van beide wil Ik het derde Fiat uitspreken, en Ik wil het 
uitspreken door jou. Jou heb Ik gekozen voor de voltooiing van het derde Fiat.  
Dit derde Fiat zal de glorie en de eer van het Fiat van de Schepping aanvullen 
en het zal de bevestiging en ontwikkeling zijn van de vruchten van het Fiat van 
de Verlossing.  
 

Deze drie Fiats zullen de Allerheiligste Drie-eenheid op aarde omsluieren en Ik 
zal het 'Fiat Voluntas Tua', het 'Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel', 
bezitten. Deze drie Fiats zullen niet te scheiden zijn - het ene zal het leven zijn 
van het andere.  
Zij zullen een zijn en drievoudig, maar van elkaar onderscheiden. Mijn liefde 
verlangt het, Mijn glorie vraagt het. Net zoals het de eerste twee Fiats heeft 
doen voortkomen uit de schoot van Mijn scheppende kracht, zo wil het het derde 
Fiat loslaten, omdat Mijn Liefde het niet langer kan vasthouden. En dit om het 
werk dat uit Mij voortkwam te voltooien. Anders zouden de werken van de 
Schepping en de Verlossing niet compleet zijn." (deel 12 – 24.1.1921) 
 
Wie niet met ons meegaat vragen we deze week om intens begeleidend 
gebed in de Goddelijke Wil! Mogen het zo zon- (de ZON van Gods Willen) 
overgoten dagen worden voor wie in Corato is en ook voor wie er niet is!  
 

www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org 

 


