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Geen conferentiedagen in het najaar en straks ook geen kerstnamiddagen… FIAT… 
Corona blijft ons ver van elkaar verwijderd houden. Lezen in het Boek van de Hemel en het 
stilstaan bij wat leven in de Goddelijke Wil betekent, kan ons niet worden onthouden. Hier 
dus al een gedeelte van wat zou zijn verteld indien de GW-samenkomsten er wel kwamen. 
 
deel 14 – 6 april  1922 
Jezus vertelt Luisa in dit stukje hoe zij Hem kan helpen bij kastijdingen. Neen, 
niet bij het toedienen van slagen maar wel - door de Goddelijke Wil - bij het 
helen en troosten van wie door deze straffen van God zijn geraakt en verwond. 
 
effecten van akten gedaan in de Goddelijke Wil  
 
Fr. R. Young: dit is een van de belangrijkste thema’s in het Boek van de Hemel.  
Immers, als je niet weet welk verschil het voor je gaat uitmaken wanneer je 
leeft in de Goddelijke Wil - waarbij je dus de Goddelijke Wil alles in je leven 
laat overnemen en al Zijn handelingen in jou laat uitvoeren - weet je niet wat 
de effecten zijn en geraak je er niet van overtuigd hoe goed het is om op die 
manier te leven. Kennis geeft ons het verlangen, het verlangen doet ons Gods 
Wil en Zijn effecten liefhebben en op zijn beurt leidt liefhebben ons naar het 
bezitten = je akten onafgebroken doen in de Wil van God waarbij we onze wil 
verenigen, versmelten met de Goddelijke Wil.  
Als we dus niet weten wat het verschil is, als we niet weten welk goeds eruit 
voortkomt, waarom zouden we dan alle moeite doen om het zeer uitgebreide 
dagboek van Luisa te lezen, te bidden in de Goddelijke Wil, te proberen al onze 
akten te doen in Gods Wil… Er zou geen reden toe zijn. Enkel de kennis van de 
gevolgen en de effecten geeft ons dit grote verlangen en die liefde. 
 

In mijn gebruikelijke toestand bracht mijn lieve Jezus me buiten mezelf en 
toonde me massa’s mensen die weenden. Zij waren dakloos, ten prooi aan de 
grootste verslagenheid, ingestorte steden, verlaten en onbewoonbare straten. 
Men zag niets anders dan brokstukken en puin. Niet een enkel punt bleef 
onaangeroerd. Mijn God, wat een pijn deze dingen te zien en te blijven leven! Ik 
keek naar mijn lieve Jezus maar Hij gunde me geen blik.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zo vaak krijgt Luisa, tijdens haar leven hier op aarde, niet alleen beelden van 
hemelse dingen te zien maar ook van helse dingen, net als hier nu over WO I. 
Zo kreeg ze ook al een blik vooruit op de verwoestingen van WO II. En deze 
beelden van een wereld zonder God zijn beelden van een wereld die op zich-
zelf is gekeerd, een wereld van haat, woede, zelfvernietiging. Wanneer zij dit 
ziet voelt zij de grote pijn. Zij kijkt naar Jezus om te zien wat Hij haar wil doen 
verstaan maar Hij kijkt de andere kant op, Hij is op dit moment niet in staat om 
haar aan te kijken. 
              
              Hij weende bitter en met een gebroken stem zei Hij snikkend:  

“Mijn dochter, de mens vergat de Hemel voor de aarde. Het is maar juist dat wat 
aarde is van hem wordt weggenomen, dat hij rondzwerft, niet in staat een 
schuilplaats te vinden.  
 

Dit is een beeld van de beide wereldoorlogen maar in feite kan dit ook worden 
gezien als een beeld van de mensheid van vandaag. Waar kan je schuilen in 
onze hedendaagse wereld? Waar ben je veilig voor de cultuur van de dood?  
Jezus heeft het over dezelfde wereld waarin wij vandaag leven. Je zou echter 
wel kunnen zeggen dat het er nu nog erger mee is gesteld dan toen. Er is toch 
zoveel ellende, ook al leven we in een tijd van vrede, niet van oorlog zoals Luisa 
in 14-18 en 40-45. Mensen weten dat er tijdens oorlogen vernieling en dood 
plaatsvindt. Maar nu is er bijvoorbeeld ook (en zelfs massaal!) het doden van 
zoveel onschuldige wezentjes in de moederschoot. Men noemt abortus een 
‘goed ding’ omdat het vrouwen, moeders toelaat zelf een keuze te maken. Dit 
soort kwaad is dus nog erger en ernstiger gezien het echt kwaad is dat goed 
wordt genoemd.  
 

Zo kan hij eraan worden herinnerd dat de Hemel bestaat. In zijn zorg voor zijn 
lichaam heeft de mens zijn ziel vergeten.  

 
Is dit niet overal sterk waar te nemen? Kijken we gewoon rondom ons. Wat een 
grote bekommernis is er om het lichaam - de ziel wordt echter vergeten! Dit 
fenomeen is er sinds de zondeval al altijd geweest maar hoe sterk uitgesproken 
is het nu in onze wereld van vandaag. 

 
Zo is alles voor het lichaam: genot, comfort, weelderigheid, luxe en ga zo maar 
door. En de ziel, zij vast, verstoken van alles. In velen is zij dood, alsof zij geen 
ziel hebben. Het is dus terecht dat hun lichamen nu ontbering lijden om de mens 
eraan te herinneren dat hij een ziel heeft.  
 

Dit is niet enkel een akt van gerechtigheid maar eveneens een akt van Gods 
barmhartigheid. 

 
Maar o, hoe verhard is de mens! Zijn hardheid dwingt Mij om hem nog meer 
slagen toe te dienen in de hoop dat deze kastijdingen hem zachter maken.” 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zijn hardheid dwingt Mij ertoe hem nog meer te verwonden in de hoop dat 
deze slagen hem zijn hardheid ontnemen. De mens is zo hard en zo blind 
geworden, zo vol van zichzelf, onredelijk en alleen begaan met de zorg voor het 
lichaam. De enige manier waarop Ik de mens wakker kan schudden is door dit 
soort kastijdingen, dit soort vernietigingen op grote schaal. Het is de hardheid 
van de mens die Mij ertoe aanzet hem te verwonden in de hoop dat deze 
slagen hem zullen verzachten en wakker schudden. 
  

Ik voelde hoe mijn hart uit elkaar werd gerukt en Hij vervolgde:  
“Jij lijdt zeer veel bij het zien hoe de wereld te keer gaat en hoe water en vuur 
buiten hun grenzen treden om zich tegen de mens te storten.  
 

Dus ook tijdens het leven van Luisa deden zich natuurrampen voor, eigenlijk al 
van bij het begin sinds de zondeval. 

 
Laat ons daarom teruggaan naar je bed en samen bidden voor het lot van de 
mens. In Mijn Wil zal Ik jouw hart voelen kloppen over het hele aanschijn van de 
aarde. 
 

Dit is mogelijk in Jezus gezien Zijn Wil de bron is van al het geschapene, van 
geheel de mensheid. De Goddelijke Wil van Jezus is verenigd met de begrensde 
menselijke wil van Jezus en die menselijke wil in die Goddelijke Wil kan dus 
lijden voor iedereen. Deze mogelijkheid behoort tot de goddelijke orde, niet 
tot de menselijke. Daarom zegt Jezus: ‘Luisa, in Mijn Wil voel Ik je kloppende 
hart verenigd met de gehele mensheid - jouw hart klopt over het aanschijn van 
de wereld - het klopt voor allen.’ 

 
Het zal Mij voor allen een hartslag geven die Me over liefde zal spreken. En 
terwijl Ik de schepselen sla, zal jouw hartslag in de weg gaan staan zodat de 
slagen minder hard zijn, en bij het hen raken zal hij de genezende balsem van 
Mijn en jouw Liefde met zich meebrengen.”  

 
Wat een mooi beeld gebruikt Jezus hier om Luisa te troosten. Hij toont haar 
dat kastijdingen een akt van gerechtigheid zijn maar ook van barmhartigheid.  
Ze zijn een middel om de harten van de mensen te verzachten en te wijzigen.  
 
En Hij zegt verder tot Luisa: Ik voel de liefde van jouw kloppende hart in de 
harten van alle mensen. Jouw hart is immers bij Mij in de Goddelijke Wil en 
klopt samen met Mijn Hart. Mijn hartslagen en pijnen en doodangsten geven 
hun leven voor de redding en heiliging van allen. Jij zal er zijn met Mij want de 
Goddelijke Wil is in jou. Hij werkt in jou uit wat Hij in Mij deed en blijft doen 
doorheen de Kerk. Als deze kastijdingen gebeuren zullen jouw hartslag, al je 
liefde en al je eerherstel, al je akten in de Goddelijke Wil de ernst van deze 
slagen verminderen. En wanneer ze de schepselen raken zullen zij niet enkel 
een straf uitvoeren - iets dat een kwaad lijkt te zijn voor de mensheid - maar zij 
zullen met zich de genezende balsem meebrengen van Mijn en jouw liefde. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
Dus Luisa’s menselijke liefde, verenigd met de Goddelijke Liefde van Jezus, zal 
de mensheid geruststelling, troost en genezing brengen op het moment dat ze 
deze verwonding ontvangt van Gods Gerechtigheid. Dit is een wondermooie 
manier om te denken over ons leven in de Wil van God. Wij leven nooit ons 
leven voor onszelf maar in de Goddelijke Wil geeft God ons de mogelijkheid – 
door de kennis erover – om onze mensheid door die Wil te verenigen met God 
op een manier die nooit eerder werd uitgedrukt en begrepen.  
 
Dit is werkelijk de boodschap van de nieuwe evangelisatie. Dit is het nieuwe 
begrijpen van het evangelie, van het goede nieuws van de Verlossing – en sinds 
Pinksteren nu ook van de Heiliging. De H. Geest voltooit immers het werk van 
de Verlossing op aarde, voor het einde van de tijd. En deze voltooiing, dit 
volkomen ontvouwd zijn zal alleen dan perfect zijn wanneer Jezus terugkeert in 
Zijn glorie ‘om te oordelen levenden en doden’. Maar het gebeurt dus nu al in 
ons op een eigen manier en in onze mensheid. Akkoord, niet perfect want onze 
mensheid is getekend met de erfzonde, maar God is dit in ons aan het doen 
door de kracht van Zijn Wil. Zo kunnen wij dezelfde effecten hebben als Jezus. 
Neen, niet van nature maar door genade. 
 
We weten dat al wat Jezus deed en leed, dit tot doel had.  
Al wat de wereld nu lijdt en doorstaat, al wat wij nu lijden en doostaan, heeft 
hetzelfde doel: de mensheid terug bij God brengen.  
Dit is ons geloof, dit is de liefde die Hij ons wil doen hebben: verenigd met Zijn 
Goddelijke Liefde de Goddelijke Wil laten stromen in al wat we doen om het 
verlossingswerk van God tot voltooiing te brengen om ons te verlossen en door 
de kracht van de H. Geest te heiligen. En het werk van de Schepping én de 
Verlossing én de Heiliging op aarde tot voltooiing te brengen zoals het heerst 
en regeert in de Hemel. Deze roeping van een hoog niveau delen we met Jezus 
Christus en met Maria, Zijn en onze gezegende Moeder, de Koningin van de 
Goddelijke Wil. 
 
Het andere gedeelte is voor onze volgende GW-nieuwsbrief 
 

- - - - - - 
 

Uit Licht op je Dag – Luisa Piccarreta 
 

VERLIES DE MOED NIET DOOR DE MOEILIJKHEDEN 
EN DE OMSTANDIGHEDEN VAN HET LEVEN: 

HET ZIJN STAPPEN DIE JE HOGEROP DOEN GAAN 
IN HET GODDELIJKE WILLEN. 

 
KRUISEN DOEN JE HERBOREN WORDEN 

TOT EEN NIEUW LEVEN VAN HEILIGHEID EN GENADE 

 


