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GOEDE WEEK 2020 na een uiterst stille vastentijd 
die op Pasen nog niet lijkt te eindigen… FIAT.  
Ons bidden en onze vele akten in de Goddelijke Wil betekenen 
hoe dan ook een zegen voor allen. En ook het URBI et ORBI, 
uitgesproken door de paus, brachten we in het Willen van God. 
De wereld werd op dat moment door genade overspoeld, het 
gutste vanuit de hemel… 
Gaan we nu de Goede Week in met onze ‘Uren van de Passie’ 
opdat allen zouden opkijken naar Hem die – een en al Liefde – 
voor ons stierf op het Kruis. Er zijn immers nog vele tranen 
omdat die Liefde niet wordt beantwoord… 
 
 
uit het BOEK VAN DE HEMEL, deel 13  
 
4.2.1922 – de goddelijke Liefde is verworpen en barst in tranen uit 
om elk kwaad van de mens 
 
Terwijl ik in mijn toestand was van gewoonlijk, liet mijn altijd 
lieflijke Jezus zich erg verontrust zien. Zijn adem leek vuur, en 
mij tegen Zich aanklemmend zei Hij me: “Mijn dochter, Ik wil 
verkoeling voor Mijn vlammen, Ik wil Mijn liefde uitstorten. 
Mijn liefde wordt echter door schepselen afgewezen. Je moet 
nu weten dat Ik, bij het scheppen van de mens, vanuit Mijn 
Godheid een hoeveelheid liefde naar buiten bracht die moest 
dienen als het fundamentele leven van schepselen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze liefde was bestemd om de schepselen te verrijken, te 
ondersteunen, te sterken en om hen te helpen bij al hun 
noden. Maar de mens verwierp deze liefde en dus zwerft Mijn 
liefde al rond sinds de mens werd geschapen. En ze blijft 
rondzwerven, zonder ooit te stoppen. Afgewezen door de ene, 
haast zij zich naar de andere om zichzelf te geven, en weer 
afgewezen barst zij in tranen uit. Gebrek aan beantwoording 
vormt dus tranen van Liefde. 
Vandaar, wanneer Mijn liefde rondzwerft en zich haast 
zichzelf te geven en dan een zwakheid bemerkt in het leven 
van een ziel - arm aan Mijn genade - barst zij in tranen uit en 
zegt tot dit schepsel: ‘Ach, had je Mij toch maar niet doen 
rondzwerven! Had je Me maar onderdak geboden in je hart! 
Je zou sterk zijn geweest en jou zou niets ontbreken!’  
Wanneer Mijn liefde dan een ander ziet - in zonde gevallen - 
barst zij in snikken uit en zegt: ‘Ach, had je Mij maar in je hart 
laten binnenkomen, je zou niet zijn gevallen!’ Daarna weent 
ze bij het zien van nog een ander schepsel - door passies 
meegesleept en besmeurd met het slijk der aarde - en 
snikkend herhaalt ze: ‘Ach, had je Mijn liefde maar aanvaard, 
je begeerten zouden in jou niet tot leven zijn gekomen, het 
slijk van de aarde had je niet kunnen raken en Mijn liefde zou 
je genoeg zijn geweest.’  
Daarom, bij elk kwaad van de mens, groot of klein, barst Mijn 
liefde uit in tranen en ze blijft rondzwerven om zichzelf aan de 
mens te kunnen geven. 
 
En wanneer in de Tuin van Getsemane al de zonden Mij voor 
ogen kwamen, betekende elke zonde een in tranen uitbarsten 
van Mijn liefde. Al de pijnen van Mijn Passie, elke zweepslag, 
doorn en wonde werd door Mijn liefdesgesnik begeleid omdat, 
indien de mens Mij had liefgehad, hem geen enkel kwaad was 
overkomen. Het gebrek aan liefde deed al het kwaad ontstaan 
en ook al Mijn pijnen.  
 
Bij het scheppen van de mens deed Ik als een koning die zijn 
koninkrijk gelukkig wil maken. Hij neemt een schat bestaande 
uit miljoenen en laat die rondgaan zodat elk er kan van 
nemen wat hij maar wil. En ook al gaat die schat overal rond, 
slechts een klein aantal neemt ervan en dan nog maar enkele 
munten. De koning zit in spanning om te weten of zijn mensen 
gebruik maken van al het goed dat hij hen wil geven.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij vraagt waar zijn schat zich bevindt om er nog miljoenen 
aan toe te voegen. Maar het antwoord luidt: ‘Majesteit, slechts 
een paar munten zijn eruit genomen.’ De koning is zeer 
verdrietig bij het horen dat het volk zijn gaven niet aanneemt 
noch waardeert. Wanneer hij zich nu te midden van zijn 
onderdanen begeeft, ziet hij er die gekleed zijn in lompen, die 
ziek zijn, die honger lijden, die rillen van de kou, die dakloos 
zijn. En de koning, in al zijn verdriet, barst in tranen uit en 
zegt: ‘Ach, hadden jullie maar mijn geld willen aannemen! Ik 
had niemand van jullie in lompen gezien - wat mij oneer 
bezorgt - maar goed gekleed. Niemand had ik ziek gezien, 
wel gezond. Ook niemand zonder eten en bijna dood van de 
honger, maar wel verzadigd. Indien jullie mijn geld hadden 
aangenomen, was niemand dakloos geweest. Jullie zouden 
zelf zeer goed een huis hebben kunnen bouwen om in te 
schuilen…’ Kortom, elke rampspoed die hij in zijn rijk ziet, 
geeft de koning verdriet en tranen. Hij betreurt zijn miljoenen 
die door het volk in ondankbaarheid werden geweigerd. 
Maar de goedheid van de koning is zo groot dat hij, ondanks 
alle ondankbaarheid, zijn miljoenen niet terugneemt. Hij laat 
ze verder rondgaan in de hoop dat andere generaties de gift 
aannemen die de anderen hebben afgewezen. En zo kan hij 
de glorie ontvangen voor het goede dat hij heeft gedaan voor 
zijn koninkrijk.  
 
Zo handel Ik ook. Ik zal Mijn liefde die Ik heb vrijgegeven niet 
terugnemen, ze zal blijven rondgaan. Haar bestendig gesnik 
zal aanhouden tot ze zielen vindt die deze liefdesgave van Mij 
tot het laatste stukje aannemen. Mijn wenen zal dan kunnen 
stoppen en Ik zal de glorie ontvangen voor de liefdesgaven 
die Ik voor het goed van alle schepselen naar buiten bracht. 
 
Maar weet je wie de gelukkigen zijn die ervoor zullen zorgen 
dat de Liefde niet langer in tranen uitbarst? De zielen die in 
Mijn Willen zullen leven. Zij zullen al de liefde aannemen die 
door andere generaties werd verworpen. Met de kracht van 
Mijn scheppende Wil zullen zij deze liefde vermenigvuldigen 
zoveel als ze maar willen en voor zo veel schepselen als er 
haar hebben afgewezen. Dan zal haar snikken ophouden en 
in ruil zullen tranen van vreugde het overnemen. En de 
gerustgestelde Liefde zal de gelukkigen alle goeds en al het 
geluk schenken dat de anderen niet hebben gewild.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En ook al gaan we nu doorheen een zeer vreemde en ellendige tijd, 
Gods grootste barmhartigheid wordt ons nu aangeboden: de gift 
van het LEVEN in de GODDELIJKE WIL.  

Dit zei Fr. Robert YOUNG zo vaak.  Hoe troostend was het dan ook 
om enkele dagen geleden vanuit de Verenigde Staten een meditatie 
te ontvangen, destijds samengesteld en uitgesproken door onze zo 
dierbare Goddelijke Wil-priester: 

 

“Kom, mijn kind, treed binnen in het Koninkrijk. Neem er bezit van, het is 
van jou. Talm niet langer met je twijfels en angsten, het is jouw Koninkrijk al 
vanaf het begin van de wereld. Daarvoor kwam Ik - daarvoor wachtte Ik nog 
eens een volgende 2000 jaar om je opnieuw deze gift te geven, dit bezit, de 
erfenis van al wat Ik heb, van al wat Ik ben in de glorie van Mijn Vader en in 
de liefde van de Heilige Geest. 

Kom neem de kracht, het is geen aardse kracht, niet het zaad van het ego 
van de menselijke wil. Het gaat niet om een kracht om te overheersen, te 
onderdrukken of te controleren maar het is de kracht van de Hemel om te 
regeren, om allen lief te hebben in naam van de Hemel en om de Hemel te 
beminnen in naam van allen. Ik heb je geen andere gift te geven. Het is er 
voor jou, het is Mijn laatste en grootste gift voorbehouden voor nu.             
Dit is Mijn bestemming, dit is Mijn Wezen, dit ben Ikzelf, in de tijd uitgestort 
in de Eucharistie, nu hersteld in de eeuwige dimensie voor alle tijden 
zonder einde. 

Treed binnen in het Koninkrijk dat voor jou met zoveel liefde werd bereid 
door de  Heilige Drie-eenheid, tot in alle eeuwigheid. Het is voor jou bereid, 
vandaag, voor deze tijd van zoveel lijden - de volheid van genade in de 
volheid van de tijd. 

Deze gift is dus voor jullie, beste vrienden, en werd voorbereid door jullie 
hoogverheven Moeder, de eerste van alle schepselen om altijd, en zonder 
ooit te falen, in Mijn verheven Wil te leven. Zij heeft je voorbereid in elke 
omstandigheid, in elk kruis, elke pijn, elk verdriet, elke ontgoocheling in je 
leven en in elke vreugde, zegen en genade die je ontvangt. Zij heeft het jou 
bereid als de meest tedere en liefhebbende Moeder.  



 

De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

Nu is het de tijd, dit is de dag, de tijd die lang werd verwacht door de 
engelen en de heiligen, door Adam en Eva en zelfs door je hemelse 
Moeder en je Jezus en door God in tijd en eeuwigheid. Het is het moment 
zo lang verwacht door elke ziel die ooit leefde en ooit zal leven, zelfs 
zonder het volle bewustzijn van deze gift. 

Het werd lang verwacht door de profeten, de koningen, de rechters, de 
maagden, de martelaren en de apostelen… Wacht dus niet langer. Kom 
dus Mijn kind, treed binnen en neem er bezit van. 

Mijn Koninkrijk is van jou en wil zijn heerschappij innemen in je ziel en in je 
lichaam. Bemerk je dit niet in de woorden die Ik nu tot je spreek? 

Je hoeft niets langer te vrezen, mijn kinderen, mijn lammeren, gekozen als 
ledematen van de kleine kudde waarin de Vader het Rijk wil herstellen, het 
Rijk van de Goddelijke Wil, de oneindige schittering van de Hemel in het 
kleine heiligdom van je ziel. 

Kom, Mijn kind, zie wat jou toekomt als erfenis van Gods kind: al wat de 
Vader toebehoort, met de rechten en de plichten van de eniggeboren Zoon. 

Kom, ontvang het Koninkrijk, wees niet bang.                                             
Het is nu van jou, vandaag en voor altijd!” 

 

Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag,    
mogen het dagen zijn waarop we – in Gods Willen - sterk met elkaar 
verenigd zijn in het bidden en overwegen van de Uren van de Passie. 
Voor wie het kan: het boek in een ruk lezen geeft zo veel genade… 
Misschien biedt de Goede Week 2020, die we stil en alleen beleven, 
een unieke kans... Mogen de engelen van de Passie ‘onze woorden, 

gebeden, tranen, offers en het medelijden dat we Jezus tonen, 
verenigen met dat van Hem en tot voor Zijn Majesteit brengen.’. 

 
 

                                           www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org 


