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Een volgend gedeelte van wat werd aangeboden tijdens de zes voorbije samenkomsten in 
het Huis van de Goddelijke Wil. Het gaat ook nu weer om een passage die terug te vinden is 
in ons vierde en nieuwe bundel van het BOEK van de HEMEL.  
We geven een selectie van de tekst met commentaar (gebaseerd op wat Fr. Robert zei). 
 
12.11.1921 – leven in de Goddelijke Wil met de zon als symbool, is een 
oneindig wonder, een wonder zonder einde    (blz 70 – 73) 
(…) 
De heiligheid in Mijn Willen, gesymboliseerd door de zon, zal voortkomen uit 
het centrum van Mijn heiligheid. Het zal een straal zijn, voortgebracht vanuit 
Mijn heiligheid die geen begin heeft. Deze zielen dus bestonden in Mijn 
heiligheid, bestaan en zullen bestaan.  

 
Dit hele leven van Leven in de Goddelijke Wil gaat om de kennis die voortkomt 
van God, als een straal van Zijn heiligheid! En dit heeft begin, noch einde en zal 
blijven bestaan in de zielen. Het is eeuwig, het zoekt echter te leven in het 
sterfelijke, ja, in onze ziel die onsterfelijk is maar leeft in ons lichaam dat zal 
sterven. Zeker, dit lichaam zal ooit verrijzen om eeuwig te leven. Hier nu op 
aarde is het echter sterfelijk en bederfelijk.  

 
Zij waren met Mij samen in het goede dat Ik deed. Zij verlieten nooit de straal 
waarin Ik hen tot het licht had gebracht, vertrokken nooit uit Mijn Willen.   

 
Die ene straal die door de genade van Gods Wil binnenkomt, binnendringt in 
onze ziel. Eerst in ons verstand, in onze geest om het te leren kennen, 
vervolgens in ons geheugen om die kennis vast te houden en dan in onze wil 
om het vrijwillig te gaan liefhebben en ervoor te kiezen – het gaat om een straal 
van Mijn Goddelijk leven, zegt Jezus.  

 
Ik hield Mij met hen bezig en blijf Me met hen bezighouden. Mijn eenheid met 
hen is permanent. Ik zie hen zweven boven alles uit, menselijke ondersteuning 
bestaat voor hen niet - net als de zon op geen enkel punt leunt, maar hoog aan 
de hemel als geïsoleerd staat. Toch sluit hij met zijn licht alles in zich.  
Hetzelfde voor deze zielen: zij leven hoog zoals de zon, maar hun licht daalt af 
naar het laagste en breidt zich over allen uit.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een mooi beeld van een ziel die leeft in de Wil van God. De Wil van God wordt 
gesymboliseerd door de zon - hoe dikwijls gebeurt dit niet in de geschriften van 
Luisa! Maar hier gaat het over de ziel die leeft in de Wil van God, en ook deze 
wordt gesymboliseerd door de zon. Deze ziel, met in zich het licht van de 
Goddelijke Wil, leeft als de zon en werpt haar licht over allen op aarde, in 
het vagevuur en in de Hemel en met haar akten brengt zij God glorie komende 
vanuit deze drie regionen van de gemeenschap van de heiligen… 

 
Hetzelfde voor deze zielen: zij leven hoog zoals de zon, maar hun licht daalt af 
naar het laagste en breidt zich over allen uit.  
Het zou voelen alsof Ik hen beroofde indien Ik hen niet apart nam en hen niet 
liet doen wat Ik doe. Er is dus geen goed dat niet van hen uitgaat.  

 
Dit zegt Hij zo vaak – er bestaat geen goed dat niet komt van zielen die 
leven en zullen leven in de Goddelijke Wil. Alle akten, alle goede akten 
bevatten immers Gods Wil die handelt in ons. 

 
In deze heiligheid zie Ik Mijn schaduwen, Mijn beelden bewegen over de gehele 
aarde, in de lucht en in de Hemel. En daarom heb Ik de wereld lief en blijf Ik 
die liefhebben want Ik wacht tot Mijn heiligheid zijn echo heeft op aarde, tot 
Mijn stralen naar buiten komen aan het licht. Zij zullen Mij volledige glorie 
geven en voor Mij de liefde en eer herstellen die anderen Mij niet hebben 
gegeven. Maar net als de zon zullen zij het meest onopgemerkt blijven, zonder 
enig lawaai. 

 
Deze heiligheid is zo verschillend van de andere in de Kerk. Hoeveel heiligen, 
zelfs toen ze nog op aarde waren, deden wonderen, handelden op een 
bovennatuurlijke wijze, spraken op een schitterende manier voor alle mensen. 
Ze kwamen uit alle rangen en standen en waren door zo velen gekend. 
Anderen waren niet gekend en leefden verborgen, denk aan de woestijnvaders.  
Dan zijn er ook nog de zo vele heiligen die jong stierven maar wel al een hoge 
graad van eenheid met God bereikten. 
 
Heiligen die ‘leven als de zon’ – zij zijn niet gekend, niet gezien, niet opgemerkt. 
Maar Ik, zegt Jezus, Ik weet wie ze zijn en Ik ga door met in hen te werken als in 
Mijn eigen verborgen Mensheid op aarde door wie de Goddelijke Wil heerst en 
alles invult waar de rest van de mensheid in te kort komt. 

 
Indien anderen er echter zullen willen naar kijken zal Mijn jaloezie zo groot zijn 
dat zij het gevaar lopen verblind te worden. Zij zullen gedwongen zijn hun blik 
naar beneden te richten om hun zicht te herstellen.  

 
Deze zielen in Zijn Wil houdt hij zeer klein – net als Luisa (en net als Maria, de 
meest hoog verhevene, de ‘vol van genade’, Zij die ‘gezegend is boven alle 
vrouwen / gezegend onder alle vrouwen’,… Zij deed wel geen enkel wonder!!!) 
 
De kennis over het Leven in de Goddelijke Wil is immers zo groot en dit mag 
ons niet trots en arrogant maken. Het gevaar bestaat dat we denken dat God 
met ons iets bijzonders doet.  
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Neen, hier dus geen grote dingen, geen grote wonderen die kunnen worden 
gezien en de wereld kunnen verbazen want dit zou dus een zekere fierheid 
kunnen geven, een houding van ‘ik heb iets bewerkstelligd, kijk eens wat God 
door mij liet gebeuren’.  
Bovennatuurlijke dingen kunnen dus een afleiding, een bekoring betekenen.  
Het komt er echter op aan om in alle nederigheid, als een klein kind, naar Jezus 
te blijven kijken, je ogen op Hem gericht te houden en zich niet te beroemen op 
eigen kunnen (hoe verwijst ook Maria niet onophoudelijk naar Haar Zoon!!).  
Wie dus leeft in de Goddelijke Wil - deze kleine zielen zullen voor de rest 
van de wereld onbekend zijn.  
Zij zullen geen spectaculaire wonderen verrichten die door anderen kunnen 
worden gezien, die door de wereld kunnen worden opgemerkt! 
Zij zullen geen sensatie opwekken! 
Deze zielen zullen voor anderen verborgen blijven!!  
God vraagt ons niet naar buiten te treden, ons niet te laten opmerken.  
Onze akten gebeuren inwendig, het gaat om een innerlijke manier van leven, 
het zit diep in je intentie, in wat je bedoelt, in wat je verlangt, in wat je liefhebt.  
Daarom is dit leven zo mooi en adembenemend. 

 
Zie je hoe mooi de heiligheid in Mijn Willen is? Het is de heiligheid die je 
Schepper het meest benadert.  

 
Zeker deze van Jezus Christus, de Zoon van God – in Zijn nederigheid, Zijn 
vernedering, Zijn leeg zijn van zichzelf, Zijn Godheid die Zich verlaagde tot het 
worden van een van ons – ja, het is de heiligheid die God het meest benadert. 

 
Daarom zal zij het oppergezag hebben over alle andere heiligheden, deze alle 
samen in zich bevatten en er het leven van zijn. 
Wat een genade voor jou haar te kennen en de eerste te zijn om, net zoals een 
zonnestraal, vanuit het centrum van Mijn heiligheid voort te komen, zonder je 
er ooit zelf van los te maken.  

 
Wat een gift, wat een enorme gave en genade voor Luisa: de eerste(!) te zijn 
die hiervan in kennis werd gesteld (en hoe vaak, zeer vaak, wordt dat door 
Jezus aangehaald – ook al zijn er die het daar moeilijk mee hebben). Zij is de 
eerste die leerde hoe akten te doen in de Goddelijke Wil, meer nog, hoe de 
Goddelijke Wil haar akten te laten vormen en er zich nooit van los te maken. 
‘Kom, Goddelijke Wil, laat mij schrijven in Uw schrijven, beter nog, kom 
schrijven in mijn schrijven – en zo voor alles’. 

             En wat voor een genade, een geschenk is het nu voor ons, wat een gift om dit  
             alles door Luisa te mogen leren kennen en ook onze akten bestendig in Gods  
             Willen te brengen én te vragen dat de Goddelijke Wil alles in ons komt doen. 
 
Ik kon je geen groter genade schenken, in jou geen wonderbaarlijker wonder 
voltrekken - het is de genade van alle genaden, het wonder van alle wonderen. 
En wees aandachtig, Mijn dochter, Mijn straal, Mijn zonnestraal – Mijn straal in de 
Goddelijke Wil - want elke keer je Mijn Willen binnengaat en er handelt, is het als 
wanneer de zon op het glas invalt: er vormen zich vele zonnen in. Telkens jij dus 
Mijn leven herhaalt, vermenigvuldig je het en geef je Mijn liefde nieuw leven.” 
(…) 


