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ZALIG PASEN 
De Heer is verrezen, ja, waarlijk verrezen! 

 
Hij is niet hier! 

Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft. 
Kom, zie naar de plaats waar Hij gelegen heeft… 

 

 
 

Nu zijn de tranen en de pijn 
voorbij. De dood zal niet meer zijn. 
Een stralende engel kondigt aan: 
De Heer is waarlijk opgestaan. 

Laat dan ons Pasen zalig zijn, 
voor ieder een volmaakt festijn. 

Maak ons, ontheven aan de dood, 
aan uw nieuw leven deelgenoot. 

U Jezus zij de lof gebracht. 
De dood is dood. Gij straalt in pracht. 

U met de Vader zij de eer, 
U met de Geest voor immermeer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

de Goddelijke Wil is verrijzeniszaad  
voor genade, heiligheid en glorie 

 
In mijn gebruikelijke toestand liet mijn altijd lieve Jezus 
zich heel beminnelijk en majestueus zien, als verwikkeld 
in een net van licht. Er verspreidde zich licht vanuit Zijn 
ogen, er ontsnapte licht vanuit Zijn mond en ook bij elk 
van Zijn woorden, hartslagen, bewegingen en stappen. 
Kortom, Zijn Mensheid was een onpeilbare diepte van 
licht. En Jezus bekeek mij en verbond me met dit licht.  
Hij zei: “Mijn dochter, hoeveel licht, hoeveel glorie bezat 
Mijn Mensheid bij Mijn Verrijzenis! Tijdens Mijn aardse 
leven deed Ik immers niets anders dan, in elk van Mijn 
akten, ademhalingen, blikken - in alles, de Verheven Wil 
in te sluiten in Mij. En terwijl Ik dit deed, werd voor Mij 
door het Goddelijke Willen de glorie en het licht voor Mijn 
Verrijzenis bereid. Gezien Ik in Mij de onmetelijke zee van 
het licht van de Goddelijke Wil bevat, is het dus geen 
wonder dat er, wanneer Ik kijk, spreek of beweeg, uit Mij 
zoveel licht komt dat Ik allen licht kan geven. Daarom wil 
Ik je in dit licht vastketenen en je ermee overweldigen om 
in jou net zo veel verrijzeniszaad te laten ontkiemen als je 
akten doet in Mijn Wil. Alleen Mijn Wil doet lichaam en 
ziel weer tot glorie verrijzen. Mijn Wil is verrijzeniszaad 
voor genade, Mijn Wil is verrijzeniszaad voor de hoogste 
en volmaakte heiligheid, Mijn Wil is verrijzeniszaad voor 
glorie. Dus wanneer de ziel haar akten uitvoert in Mijn 
Willen, zal dit nieuw goddelijk licht vastketenen want Mijn 
Wil is van nature licht. En wie erin leeft, heeft het 
vermogen om gedachten, woorden, werken en al wat ze 
doet - al haar akten - te veranderen in licht.“ 

                                                                            
                                                                                            (deel 15 – 2 april  1923) 

 

Blijven we dus onophoudelijk akten doen in de Goddelijke Wil! 
 
www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org 



 


