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“Ik wens je de vrede van het FIAT. 

Mag het in jou – altijd sereen – het volle daglicht doen ontstaan.” 
(Luisa Piccarreta in LICHT op je DAG) 

 
Het was de bedoeling om aan deze nieuwsbrief de UITNODIGING vast te koppelen voor een 
volgende GW-SAMENKOMST. De huidige opgelegde maatregelen laten momenteel echter 
geen ‘bubbels van 10’ meer toe, de conferenties worden dus uitgesteld. FIAT. 
 
Graag wat als inleiding zou zijn gebruikt: het verslag van wat op de eerste samenkomst (na 
vele maanden) van de Associatie te Corato tot slot werd verteld. 
 
“Laten we het dagboek van Luisa – het BOEK van de HEMEL – progressief 
lezen, dus van bij het begin en in de volgorde waarin het door haar werd 
geschreven. Door het te lezen leren we dit boek immers kennen en kunnen we 
het stilaan in praktijk gaan omzetten. Op verschillende tijdstippen en op 
verschillende manieren kunnen we zo dezelfde weg bewandelen die Luisa als 
eerste heeft afgelegd.  
Het is daarom van fundamenteel belang om abrupte sprongen, van het ene 
volume naar het andere, te vermijden! (wat nochtans hier en daar gebeurt). 
De eerste delen/volumes (van 1 tot 11) zijn heel belangrijk, ze leggen de basis 
voor het gehele werk.  
Het dagboek wordt ons niet enkel sterk aangewezen omdat het ons de leer/ 
doctrine/spiritualiteit over het Leven in de Goddelijke Wil doet kennen, maar 
ook omdat het ons de manier onthult waarop Luisa deze gave geleidelijk aan, 
beetje bij beetje, stap voor stap, heeft aanvaard. Zij onderging in zichzelf een 
transformatie/omvorming naargelang ze in overeenstemming bracht wat Jezus 
haar meedeelde.  
 
Het is zoals het leiden van de verschillende stadia bij de ontwikkeling van een 
plant (zei Don Sergio Pellegrini, spiritueel assistent van de Vereniging): eerst 
het voorbereiden van de grond, dan het zaaien of planten, wachten op het 
uitlopen van de plant, enzoverder tot aan het ontwikkelen van de vruchten.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

In het dagboek staat dus als het ware een lange reis uitgestippeld waarbij 
Jezus Luisa voorbereidde om de gave van ‘Leven in de Goddelijke Wil’ te 
ontvangen. Pas later (na volume 11) ging ze het bezitten en er haar leven van 
maken.  
 
Bovendien is het ook erg aangeraden om het dagboek samen te lezen - in 
groepsverband - waarbij we een enkelzijdige persoonlijke benadering 
vermijden en het licht gaan delen dat elke passage aan ons allemaal kan 
geven: wat Jezus in een bepaald stuk niet tot mij zei, zei Hij wel tot een ander. 
Op die manier kom je tot een samen groeien en een samen overwinnen van de 
verwarring die kan ontstaan wanneer een passage niet volledig wordt 
begrepen.                                                                                                       
Doorzettingsvermogen, volharding en trouw zal noodzakelijk zijn bij het volgen 
van de bijeenkomsten. En er zal ook nederigheid nodig zijn, een aanvaarden/ 
toegeven niet alles (onmiddellijk) te kunnen begrijpen.                                      
 
Maar hoe dan ook, we weten heel goed wat het doel van deze weg is: de gave 
van het Leven in de Goddelijke Wil. 
 
"Het leven in Mijn Wil is een gave die Wij aan het schepsel geven - een grote 
gave die in waarde, heiligheid, schoonheid en geluk alle andere gaven op een 
oneindige en onbereikbare manier overtreft. Wanneer Wij deze zo grote gave 
geven, doen Wij niets anders dan de deuren openen om haar tot bezitter te 
maken van Onze goddelijke bezittingen - plaatsen waar passies en gevaren 
geen leven meer hebben. En al evenmin kan ook maar enige vijand haar nadeel 
berokkenen of kwaad doen. Deze gave bevestigt het schepsel in het goede, in 
liefde, in het leven van haar Schepper - en de Schepper blijft in het schepsel 
bevestigd. Vervolgens treedt tussen de een en de ander onafscheidelijkheid op. 
Met deze gave zal het schepsel haar lot veranderd weten: van arm naar rijk, 
van ziek tot perfect genezen, van ongelukkig zijn naar het gevoel dat alles voor 
haar in geluk verandert.” (Deel 29 - 29/09/1931) 
 
Dit geschenk, deze gave is voor allen!!  
Aan ons de keuze of we bereid zijn het al dan niet te ontvangen!!                                                                    
 
En verder moet onze vorming/onze studie over het Leven in de Goddelijke Wil 
gepaard gaan met christelijke vorming. Daarom maken wij bij ons studie-
traject, naast de geschriften van Luisa, ook gebruik van andere bronnen: de 
Catechismus van de Katholieke Kerk, de Heilige Schrift, kerkelijke documenten. 
Luisa - vrouw van de Kerk - was altijd trouw aan die Kerk ‘waarin we geloven, 
waarvan we houden’. Haar voorbeeld navolgen is dus ook altijd met die Kerk 
verbonden blijven en de woorden van de paus accepteren en respecteren.” 
 

“De heiligheid van leven in de Goddelijke Wil is er voor allen, 
of liever, om de waarheid te zeggen, 
zij is er voor al wie Hem verlangen.” 

(Luisa Piccarreta in LICHT op je DAG) 


