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MEIMAAND      -      MARIAMAAND 
“Mijn liefste dochter, Ik voel de onweerstaanbare nood om uit de Hemel 

neer te dalen en jou mijn moederlijke bezoeken te brengen… 
Ik zal altijd bij je zijn… Ik zal jouw Lerares zijn, je Model, je Voorbeeld en je 

tederste Moeder…” 
 

Volgen we 31 dagen lang, de 31 lessen van onze Koningin van de Goddelijke Wil       
(zie ‘DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL’). 

 

 
 
 

UIT HET BOEK VAN DE HEMEL 
Mijn arme geest zette zijn vlucht verder in het oneindige licht van het 
Goddelijke Willen. Er is niets in de Hemel noch op aarde dat niet uit 
Hem voortkomt en alles en allen moeten zeggen dat Hij hen heeft 
voortgebracht. Inderdaad, men wordt het nooit moe te vertellen over 
Zijn eeuwige oorsprong, Zijn onvergelijkelijke heiligheid en Zijn liefde 
die - zonder ooit op te houden - altijd leven schenkt. Ook niet over 
Zijn Fiat dat altijd spreekt, spreekt in de geest, spreekt tot het hart, 
spreekt op de tong. Nu eens met duidelijke stem, dan met gekreun, 
nu weer smekend dan weer heersend, en vervolgens met zo een 
zachtheid dat het de hardvochtigste en halsstarrigste harten ontroert. 
Mijn God, wat een kracht bevat Uw Willen! O, maak dat ik er altijd 
van leef! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar terwijl ik dit dacht, bracht mijn zoete Jezus me een kort bezoek. 
En met een onuitsprekelijke goedheid zei Hij: “Mijn dochter, Mijn Wil! 
Mijn Wil is alles, doet alles en geeft alles. Wie kan ooit zeggen niet 
alles van Hem te hebben gekregen? Je moet weten dat het schepsel 
zoveel heiligheid bezit, voor zover zij in orde is in verhouding tot Mijn 
Wil. Hoe meer zij zich verheft tot eenheid met God, hoe meer zij met 
Hem is verenigd. Haar waarden en verdiensten worden gemeten aan 
de hand van de relatie die ze had met Mijn Wil. Het hele fundament, 
de basis, de substantie, de oorsprong van het goede in het schepsel 
hangt af van hoeveel akten ze in Mijn Wil heeft gedaan, van hoeveel 
kennis zij erover heeft. Zo zal zij dus, indien zij bij al haar akten Mijn 
Willen is binnengegaan, kunnen zeggen ‘alles is heilig, alles is zuiver 
en goddelijk in mij’. En Wij kunnen haar alles, ook Ons leven, in haar 
macht geven.  

Indien ze integendeel, niets in Mijn Wil heeft gedaan en van Hem geen 
kennis heeft, hebben Wij haar niets te geven. Ze verdient niets gezien 
ze het zaad mist om het goede voort te brengen dat Ons aanbelangt. 
Vandaar dat zij niet het recht heeft door haar Hemelse Vader vergoed 
te worden. Indien zij niet op ons veld heeft gewerkt, kunnen Wij dus 
zeggen: ‘Ik ken je niet’. Daarom, indien zij niet alles, of toch tenminste 
gedeeltelijk dan, in Mijn Wil heeft gedaan, blijft de Hemel voor het 
schepsel gesloten en heeft zij geen recht op het Hemelse Vaderland. 
Dit is de reden waarom Wij zo uitdrukkelijk aandringen dat men altijd 
onze Wil doet en erin leeft, en dat Hij gekend zou zijn. Wij willen 
immers de Hemel bevolken met onze geliefde kinderen en gezien alles 
uit Ons voortkwam, willen Wij dat ook alles in Onze Goddelijke schoot 
terugkeert.” 

Later dan, dacht ik verder na over de Goddelijke Wil. Ik bad dat alles 
zou worden bespoedigd en dat Hij, met Zijn Almacht die alles kan, alle 
hindernissen zou overwinnen, dat Zijn Rijk zou komen en Zijn Wil zou 
heersen op aarde zoals in de Hemel. Maar terwijl ik dit dacht, bracht 
mijn zoete Jezus mij zo vele rampzalige en huiveringwekkende dingen 
voor de geest, waarvoor zelfs de hardvochtigste harten beefden en de 
halsstarrigste verschrikt bleven. Overal was ontzetting en ontsteltenis. 
Ik was zo diepbedroefd dat ik me voelde sterven en ik bad dat Hij op 
zo vele gesels zou besparen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mijn beminde Jezus, alsof Hij medelijden had met mijn verslagen-
heid, zei me: “Mijn dochter, heb moed, dit alles zal dienen tot de 
triomf van Mijn Wil. Indien Ik sla is het omdat Ik wil helen. Mijn Liefde 
is zo groot dat, wanneer Ik niet door liefde en genade kan veroveren, 
Ik zoek te veroveren door angst en terreur. De menselijke zwakheid is 
zo groot dat zij vele keren niet geeft om Mijn genaden. Zij is doof voor 
Mijn stem, zij lacht met Mijn liefde. Maar het volstaat haar te treffen 
en haar de nodige dingen van het natuurlijke leven te ontnemen - dat 
verlaagt haar hoogmoed. Ze voelt zich zo vernederd dat zij zich tot een 
vod maakt en Ik met haar kan doen wat Ik wil. Vooral indien haar wil 
niet boosaardig is en verhard volstaat een kastijding, waarbij zij zich 
aan de rand van het graf ziet, om terug te keren in Mijn armen. Je 
moet weten dat Ik voor Mijn kinderen, Mijn veelgeliefde schepselen 
waar Ik altijd van hou, tot het uiterste zou gaan om hen niet geslagen 
te zien. Zozeer zelfs dat Ik hen allen, in het vooruitzicht van de ramp-
zalige tijden die komen, in de handen van Mijn Hemelse Mama heb 
geplaatst. Aan Haar heb Ik ze toevertrouwd opdat Zij hen voor Mij 
onder Haar veilige mantel houdt. Ik zal Haar geven al wie Zij wil. De 
dood zelf zal geen kracht hebben over wie zich onder de bewaking van 
Mijn Mama bevinden.”  

Terwijl Hij dit nu zei liet mijn lieve Jezus mij zien hoe de Soevereine 
Koningin uit de Hemel afdaalde met een onbeschrijflijke majesteit en 
een volkomen moederlijke tederheid. Zij trok rond te midden van de 
schepselen, doorkruiste alle naties en tekende Haar geliefde kinderen 
en wie niet door de plagen mochten worden geraakt. Over al wie 
door Mijn Hemelse Mama was aangeraakt hadden de plagen geen 
kracht om ze te treffen. De zoete Jezus gaf Zijn Moeder het recht om, 
wie Haar behaagde, in veiligheid te brengen. Hoe ontroerend was het 
te zien hoe de Hemelse Heerseres rondging in alle delen van de 
wereld die zij in Haar moederlijke handen nam. Zij bracht ze samen, 
dicht tegen Zich aan, en verborg ze onder Haar mantel. Geen enkel 
kwaad zou zo, wie Zij in Haar moederlijke goedheid onder Haar 
bescherming plaatste, bewaarde en verdedigde, kunnen schaden. O, 
indien allen konden zien met hoeveel liefde en tederheid de Hemelse 
Koningin deze taak volbracht, ze zouden wenen van vertroosting en 
Haar liefhebben die zozeer van ons houdt.                  (Deel 33, 6.6.1935) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEES GEGROET MARIA, VOL VAN GENADE, DE HEER IS MET U… 
 
Hoe mogen wij Maria - onze Koningin van de Goddelijke Wil - niet 
onophoudelijk om Haar hulp en ondersteuning vragen… Daarom de 
keuze van het hierboven aangehaalde stuk uit het dagboek van Luisa. 
 
Deze passage uit deel 33, en ook nog andere, wordt nu echter gebruikt (in 
het Frans en in het Engels) om Luisa ‘voorspellingen’ te laten doen over 
wat we momenteel meemaken. Het BOEK van de HEMEL is er nochtans 
alleen om ons te leren leven in de Goddelijke Wil. 
 
Don Sergio Pellegrini, die velen al in Corato hebben ontmoet, is hierin heel 
duidelijk: “Het thema van de ‘gesels/kastijdingen/slagen’ in de geschriften 
van Luisa is niet eenvoudig te begrijpen en heeft nood aan een lange uitleg. 
In het algemeen moeten mystieke geschriften worden geïnterpreteerd in 
hun context en in de betekenis van hun tijd. Dit geldt ook bij Luisa (het grote 
belang van haar officiële biografie, DE ZON VAN MIJN WIL - uitg. Vaticaan) 
Alle historische referenties die Luisa maakt zijn geen voorspellingen, noch 
‘profetieën’ voor de toekomst, anders gezegd van dingen die nog in een 
onbepaalde toekomst zouden moeten gebeuren. 
Luisa is geen profetes van ongelukken en rampen. Integendeel, Jezus helpt 
haar bij het interpreteren van wat gebeurt en laat haar inzien wat ervan de 
gevolgen kunnen zijn. Hij doet dat om Luisa aan te sporen te bidden en zich 
in het Goddelijke Willen aan de Hemelse Vader aan te bieden, net als Hij. 
Vandaar dat de gesels/kastijdingen/slagen in haar Boek van de Hemel geen 
verwijzingen zijn om de lezers bang te maken of de toekomst te voorspellen 
maar wel om de lezers aan te zetten te bidden en om hen te onderrichten in 
het lezen met de ogen van God. Dus het gaat om geen blik op de toekomst, 
wel op het NU. 
In bovenvermelde passage uit deel 33 gaat het (zoals al gezegd) om een 
uitnodigende oproep tot gebed en een zich toevertrouwen aan Maria. Er 
bestaat immers geen twijfel dat Maria de taak heeft de mensheid te helpen 
en bij te staan. Jezus zelf vertrouwde Haar deze opdracht toe op het Kruis: 
‘Vrouw, ziedaar uw zoon.’ (Joh 19,26). 
Nog eens, wanneer in het Boek van de Hemel een verwijzing staat naar 
kastijdingen, is dat om Luisa aan te zetten deel te nemen aan Zijn liefde 
voor de mensheid - zoals Maria - met het bidden in de Goddelijke Wil. Wat 
zij dus schrijft gaat allemaal om toestanden van toen zij leefde en niet om 
wat zich nu afspeelt. Luisa had het dus nooit over het coronavirus! 
NU LEVEN IN HET EEUWIGE LICHT VAN DE GODDELIJKE WIL… 
HAAR WEG DIE OPENLIGT VOOR ELK VAN ONS – daarover gaat het …” 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

Zoals in vorige GW-nieuwsbrief werd vermeld was het enkele dagen geleden  -   
op 23 april  -  precies 155 jaar geleden dat Luisa Piccarreta werd geboren. 
Op deze verjaardag werd in de Santa Maria Greca-kerk te Corato, bij de graftombe 
gebeden  (gezien de strenge corona-maatregelen slechts met twee personen – 
maar in naam van allen!)  door Vincenza Arbore, president van de Associatie, en 
Don Sergio Pellegrini, kerkelijk assistent en parochiepriester. 
Ze baden samen het gebed voor de zaligverklaring van Luisa.  
 

 
 
Maar, zei Don Sergio, we vragen ook Luisa’s tussenkomst bij God om, niet alleen 
Italië maar de gehele wereld, het einde van de pandemie te verlenen. Hierbij gaan 
we in op de vraag van Paus Franciscus die ons allen uitnodigt om voor deze 
intentie te bidden. We denken ook vooral aan wie veel lijden hebben te doorstaan 
en aan alle hulpverleners die tegen dit virus aan het vechten zijn. 
 

We doen beroep op Luisa’s verdiensten, 
om van U, Allerheiligste Drie-eenheid, 

het einde te verkrijgen van deze pandemie, 
veroorzaakt door het coronavirus, 

met de intentie Uw Goddelijke Wil te vervullen. 
Amen. 

 
Sluiten wij ons hier, in de Lage Landen, aan bij dit gebed ! FIAT !                              
En gaan we ook onophoudelijk door met het doen van onze akten in Gods Willen – 
in naam van allen, uit het verleden, het heden en de toekomst – tot glorie van God 
en voor het goed van alle mensen. Ja, FIAT ! 
                                           www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org 


