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Velen kwamen naar een van de zes GW-namiddagen die werden gehouden in het Huis van 
de Goddelijke Wil. Zoals aangekondigd werd een vierde bundel van het BOEK van de 
HEMEL aangeboden (waarin het einde van deel 12 is opgenomen, deel 13 en het begin van 
deel 14). Wie niet kon komen en toch graag dit bundel ontvangt, kan het worden 
opgestuurd. 
Hieronder een gedeelte van wat als commentaar werd gegeven bij de allerlaatste passage 
die in dit bundel werd opgenomen. 
 
21.3.1922 – het dubbele zegel van het Fiat op alle geschapen dingen 
 
Nog in mijn gebruikelijke toestand dacht ik weer na over het heilige 
Goddelijke Willen. Mijn altijd lieflijke Jezus sloot me stevig in Zijn armen en 
slaakte een diepe zucht. Ik voelde hoe Zijn adem mijn hart diep binnendrong. 
Toen zei Hij: “Dochter van Mijn Willen, Mijn almachtige adem schenkt jou 
het leven van Mijn Willen. Immers, aan wie Mijn Wil doet en erin leeft, dient 
Mijn Willen Zijn adem toe als leven. En door haar Zijn adem te geven, 
verwijdert Hij al wat Me niet toebehoort.  
Zij ademt dus niets anders in dan de lucht van Mijn Willen.  

 
Hoe ontving Adam leven van God, nadat zijn lichaam uit de aarde werd 
geboetseerd? Hij ontving het wanneer God het hem inblies. 
 
Hoe perfect was dus de oorspronkelijke genade van de Goddelijke Wil toen 
deze in Adam werd gebracht. Dit is ook de manier waarop God in ons het 
leven in de Goddelijke Wil aanbrengt – waarop God in ons beetje bij beetje dit 
Leven inademt. Bij elk van onze ademhalingen brengt God Zijn adem in ons, 
Zijn Goddelijke adem - een mooi beeld van hoe belangrijk het is om al onze 
akten in de Goddelijke Wil te doen want als we stoppen onze akten in de 
Goddelijke Wil te doen door onze nalatigheid, onze verstrooidheid, ons 
onaandachtig zijn, onze zondigheid - dan verlies je de goddelijke adem. En als 
je de goddelijke adem verliest, verlies je God, verlies je Zijn leven, verlies je de 
Goddelijke Wil. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij mogen dus niet ophouden spiritueel te ademen, fysisch natuurlijk ook niet, 
want op elk ogenblik ontvangt de ziel van God de bezieling en de inprenting 
van Goddelijk leven in ons.  
Hoe gebeurt dit? Bij het aanvaarden, het ontvangen in elke akt die we doen.  
Als ik stop met ademen dan is mijn leven hier op aarde voorbij, dan sterf je, zo 
is dat bij het fysisch ademen. Maar hetzelfde geldt nog meer bij het spirituele 
ademen van het innerlijke leven, van je ziel. 

 
En zoals lucht wordt ingeademd en uitgeademd, zo gaat het ook met de ziel: 
zij ontvangt Mij bestendig en in elke ademhaling geeft zij zich aan Mij.  

 
Een mooie oefening: gewoon in- en uitademen. Het even stil maken en enkel 
ademen. De Wil van God inademen en deze Wil uitademen. En dit bij elke 
ademhaling die we uitoefenen. Dus niet alleen met ons lichaam de lucht 
inademen waarin God voorziet op elk moment maar ook met onze ziel het 
Goddelijke leven inademen – het leven van de ziel. Zonder goddelijk leven zijn 
we spiritueel dood. Dit is de betekenis van de doodzonde: spiritueel dood zijn 
door de zonde. Daarom wordt het ook zo benoemd. Enigszins is de ziel in 
deze staat voor het ontvangen van het doopsel, niet in staat van doodzonde 
maar wel zonder goddelijke genade - dood voor Gods genade.  
 
Het doopsel herstelt het goddelijke leven in de ziel door de inwoning van de 
Drie-eenheid. Dit is wat heiligmakende genade in ons doet: zorgen voor  
herstel, groei/toename en voedsel van het goddelijke leven van de genade. 
Een ziel die leeft in de Goddelijke Wil is in de akt van ontvangen en 
teruggeven: wij ontvangen de Goddelijke Wil in alles wat we doen, we 
herstellen in de schepping wat God voor allen bestemde maar wat allen, 
zonder de Goddelijke Wil, nog niet ontvingen. Wie kennis heeft over het leven 
in de Goddelijke Wil kan voor allen herstellen en aan God in ruil teruggeven 
wat werd ontvangen: glorie, liefde en dankbaarheid. 

 
Mijn Wil blijft rondwaren over al het geschapene. Er is niets waarin Mijn 
Willen niet zijn zegel handhaaft. Zodra Ik bij het scheppen van de dingen het 
Fiat uitsprak, nam Mijn Willen de heerschappij op en maakte zich tot leven en 
behoud van alles.                                          

 
Het ‘Fiat Lux’ – het ‘laat er licht zijn in Mijn Wil’. Bij dit Fiat van God werd alles 
geschapen in de Wil van God om in de Wil van God te zijn en er in te leven. 
Adam en Eva moesten er de stem van zijn, het verstand en het geheugen van 
al de rest van het geschapene om aan God al de liefde terug te geven die Hij 
eraan gaf bij dat Fiat.  

 
Mijn Willen nu, wil dat alle dingen in Hem worden opgesloten om 
beantwoording te ontvangen op zijn nobele en goddelijke akten.  
  

Beantwoording: een zeer groot en belangrijk woord in de Goddelijke Wil. 
Hoe komt het dat wij dit opnieuw moeten leren te gaan doen? Het ging 
volkomen verloren! Deze manier van leven verloren Adam en Eva toen ze de 
Hof van Eden moesten verlaten en niet langer konden eten van de Boom van 
het Leven.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze Boom des Levens werd hersteld door het Kruis. We zullen er opnieuw 
en voor altijd van eten, van zijn vruchten, wanneer we in het Paradijs zijn, in 
de Hemel. 
Jezus zei zelf: Ik zal het geven aan wie glorierijk het recht zal hebben om weer 
te eten van de Boom van het Leven. De Boom die voor Adam en Eva verloren 
was gegaan maar door Jezus werd hersteld en waarvan de vruchten aan ons 
werden gegeven = het bezit van het Rijk van Gods Wil op aarde zoals in de 
Hemel. Dat dit in de Hemel voor ons zo zal zijn, daar moeten we nu nog niet 
mee bezig zijn. Wel moeten we er nu voor zorgen hier op aarde dit leven al te 
leren leven! Dan zal alles door beantwoording terug aan God kunnen worden 
gegeven en we doen het voor allen en voor alles. 

 
Hij wil de lucht, de wind, de geur en het Licht van Zijn Wil zien rondwaren 
over alle menselijke akten. En zo, als Zijn akten met deze van de schepselen 
samen rondwaren, zullen zij samen versmelten en een geheel vormen.  
 
            ‘Een geheel’, een perfecte harmonie… Dit was zo in de Tuin van Eden tussen     
            schepsel en schepping - voor de zondeval. Nu is de Schepping veeleer tegen     
            ons. Zij is nog steeds in Gods Wil, de schepselen niet, vandaar… 
 
Dit was het enige doel van de Schepping, dat het uitvloeien van de willen 
onophoudelijk zou gebeuren (in God - dus één met de Ene Eeuwige Wil, Gods Wil). 
 
Ik wil het, Ik verlang het, Ik verwacht het.  

 
Hij kan het enkel verwachten van wie weten hoe dit leven te leven, niet van 
wie dit niet weten. Dit is de reden waarom Ik je onderricht zodat je het te weten 
komt en aan anderen kunt doorgeven hoe op deze manier te leven, hoe het in 
praktijk te brengen. 

 
Daarom de haast en de zorg dat Mijn Willen met Zijn waarden en effecten 
bekend wordt,…  

 
Daarom de uitnodiging om conferenties te volgen, om met anderen samen te 
komen, daarom ook nu weer een nieuw bundel van het Boek van de Hemel 
omdat God wil, verlangt, verwacht dat Zijn Wil gekend is. Ook Maria, onze 
Koningin van de Goddelijke Wil, wil, verlangt en verwacht het want het gaat 
om de Wil van haar Zoon, van God die in Haar zo volmaakt heerste! 
 

… zodat, wanneer de zielen die in Mijn Willen leven hun akten doen -  door 
hun bestendig uitvloeien in Mijn Wil - deze als aangename lucht over alle 
dingen kunnen verspreiden.  
  

Terug naar het beeld van de lucht die we inademen. Hij wil zielen die op deze     
 wijze leven, die de Goddelijke Wil dus in- en uitademen. Dit verandert de lucht  
 op aarde die ons omringt. Het verwijdert al die giftige lucht, de smog, al de  
 verontreiniging die er is. Het blaast al de lucht weg die slecht is voor onze ziel.  
 Het doet die verdwijnen want de lucht van de Goddelijke Wil is zoveel  
 krachtiger en zorgt dat er niets anders over ons de bovenhand kan hebben. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hun akten zullen zich vermenigvuldigen in alle menselijke akten en alles 
bedekken en bekleden als akten van Mijn Wil. Dan zal Ik het doel verkrijgen 
van de Schepping. 

 
Daar komt Hij altijd op terug, dat is wat God wil. Dit is de reden waarom we 
zijn geschapen, dat de mens de heerschappij heeft over de rest van de 
Schepping om die rest in deze lucht, die atmosfeer, in de schoonheid van de 
Goddelijke Wil te houden. Adam en Eva faalden echter en zo kwam er veel 
lijden. Maar Jezus herstelde het en maakte het voor weer ons mogelijk, zodat 
we allen kunnen terugkeren naar die heerschappij, naar dat Rijk van de 
Goddelijke Wil.  
‘Ik wil dat deze zielen zichzelf vermenigvuldigen in al hun akten’. Elke akt is 
een vermenigvuldiging van de Goddelijke Wil in ons. De Goddelijke Wil is 
een enkele eeuwige Akt en heeft de kracht alles te vermenigvuldigen wat Hij in 
Zich heeft. Zo is God, zo deed Jezus in al wat Hij deed in Zijn Mensheid.  
Zijn Goddelijke Wil vermenigvuldigde al deze akten voor het goed van elke ziel 
vanaf Adam tot de laatste mens, wij inbegrepen. Wanneer wij nu een akt doen 
in de Goddelijke Wil geeft Gods Wil ons diezelfde kracht en mogelijkheid om 
voor elk ander te vermenigvuldigen wat wij doen. Heeft dit dan net dezelfde 
effecten van wat Jezus deed? Het is aan God om het verschil te kennen, enkel 
Hij alleen kan hierover beslissen. We weten wel dat het in Jezus -als God- 
gebeurde door Zijn natuur, in Maria en ook in ons door genade. Die kracht van 
Jezus wordt ons nu ook gegeven en zo is ook wat wij doen, vermenigvuldigd 
voor het goed van elkeen in de gemeenschap van de heiligen. De effecten 
ervan worden dus door God bepaald.  
 
Hoe ongelooflijk groot is dus het vermogen om God te verheerlijken, lief te 
hebben en te beantwoorden voor al die akten waarmee Hij ons schiep! 
 

Mijn Wil zal in hen (in deze zielen) rusten en zal de nieuwe generatie vormen. 
En al de geschapen dingen zullen het dubbele zegel van Mijn Willen dragen: 
het Fiat van de Schepping en de echo van Mijn Fiat van de schepselen.”  

 
Het gaat om de vervulling van de rondzangen: Zijn Fiat, Zijn ‘laat het 
gebeuren’ in al wat Hij schiep, moet beantwoording krijgen. Hij wacht op de 
teruggave van al dit ‘laat het gebeuren’. Aan ons om te zeggen: ‘Ja, ik als een 
schepsel wil U, met mijn geschapen vrijheid - mijn vrije menselijke wil zoals de 
Goddelijke Wil, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis (door genade) - mijn 
fiat teruggeven om het met Uw Fiat te verenigen. En ik wil tot U komen, ook in 
naam van alle schepselen (de schepselen waarmee ik verbonden ben, die me 
heel nabij zijn en waarvan ik hou maar ook de zo velen die ik niet ken). In de 
kracht van Uw Wil kan ik U dan mijn fiat teruggeven voor alle anderen en 
daarbij het doel van de Schepping vervullen: mijn ‘ik hou ook van U’ als 
antwoord op Uw ‘Ik hou van je’. 
 
Dit is de keuze en blijft altijd de keuze: het vrij al dan niet kiezen om te 
leven in de Goddelijke Wil. Wij moeten ons vrij maken/onthechten van al wat 
ons aan onze menselijke wil bindt, van alle ketens die ons vastketenen aan zo 
vele menselijke aspecten. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis van de 
Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

Geef jezelf daarom aan Mij, zegt Jezus, en Ik doe al de rest. Probeer gewoon 
te doen al wat je kan om vrij te zijn van al die gehechtheden, die banden. Mijn 
Goddelijke Wil zal het meer en meer overnemen en zal al die wondere dingen 
met je doen waarover Ik je sprak.  
 

En al de geschapen dingen zullen het dubbele zegel van Mijn Willen dragen: 
het Fiat van de Schepping (door God zelf uitgesproken, hersteld in de Verlossing en 
nu - door het werk van de H. Geest in de Heiliging) - de echo van Mijn Fiat van de 
schepselen (voetnoot: het Fiat door God uitgesproken bij de Schepping en de echo 
van Mijn Fiat uitgesproken door het schepsel)” 
 

Wat een roeping, zending, missie te leven in de Goddelijke Wil – er is 
niets dat groter is dan dit omdat… er niets groter is dan God. 
Deze genade is de oorspronkelijke gift die werd gegeven bij de Schepping, de 
gift die door Christus werd hersteld en op een hoger niveau gebracht. Want 
door de Menswording kunnen wij nu vollediger deelnemen aan het leven van 
God, het leven van Zijn Wil dat in Jezus’ Mensheid perfect heerste, en in Zijn 
gezegende Moeder. 
 
Mag onze gezegende Moeder en Koningin van de Goddelijke Wil, ons helpen 
om steeds beter te begrijpen wat dit alles betekent. Mag Zij ons helpen een 
steeds groter verlangen te hebben om erin te leven en het dus in praktijk te 
brengen.                                                                   
                                                                                  (met dank aan Fr. Robert Young) 

 

+ + + + + + + 

Vanuit Corato bereikte ons het nieuws dat Padre Bernardino Bucci, capucijn, is overleden. 
Hij werd zaterdag 18 juli begraven in Bari. Samen met de Associatie Luisa Piccarreta 
bidden we dat deze priester ‘mag worden verwelkomd door de Vader in het licht van de 
Goddelijke Wil. Mag wat hij zo goed kende en op aarde al beleefde, hem met vreugde en 
vrede vervullen’. 

Padre Bucci werd geboren te Corato in 1935 en werd in 1964 te Bari tot priester gewijd. 
Dit laatste had Luisa Piccarreta voorzegd! Als kind was hij heel vaak bij haar gezien zijn 
tante, Rosaria Bucci, samen met Luisa’s jongste zus Angelina, steeds bij Luisa verbleef. 
Hij was dus een van de laatsten die Luisa Piccarreta persoonlijk heeft gekend. Uiteraard 
bleef hij zijn hele leven over haar vertellen. 

+ + + + + + + 

En zoals gezegd tijdens alle voorbije samenkomsten, we kunnen nog geen data bepalen 
voor onze volgende conferentiedagen die gewoontegetrouw in het najaar plaatsvinden. We 
wachten verder af hoe de hele coronasituatie evolueert. Met Luisa blijven we bidden voor 
het einde van deze pandemie. In Gods Wil bidden we verder voor alle slachtoffers maar 
ook voor het nog véél groter aantal slachtoffers door abortus, een vreselijk gegeven dat 
maar geen einde kent… 

 


