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Het tweede en laatste gedeelte van de passage uit het BOEK van de HEMEL (6.4.1922) als  
vervolg op wat in vorige nieuwsbrief al werd doorgegeven. 
 

Ik bleef ontzettend gekweld, te meer gezien mijn lieve Jezus Zich - toen Hij Zich 
terugtrok - zo diep in mij verborg dat ik Hem nauwelijks nog kon voelen. Wat 
een pijn! Wat een kwelling! De gedachte aan de slagen terroriseerde me, Zijn 
afwezigheid gaf me dodelijke pijnen.  
In deze toestand probeerde ik me te versmelten met het heilige Willen van God 
en zei: ‘Mijn Liefde, in Uw Willen is wat van U is van mij. Alle geschapen dingen 
zijn van mij. De zon is van mij en ik geef U die terug. Zo zal alle licht en warmte 
van de zon U in elke druppel licht en warmte vertellen dat ik U liefheb, aanbid, 
zegen en smeek voor allen. De sterren zijn van mij en in elke twinkeling van de 
sterren bezegel ik mijn ‘ik heb U lief’ - onmetelijk en oneindig in naam van allen. 
De planten, de bloemen, het water, het vuur en de lucht zijn van mij en ik geef U 
dit alles terug. (wat dus wordt ontvangen, in wederkerigheid teruggeven 
– een wisselwerking!) Op die manier zal alles tot U zeggen, in naam van de 
gehele mensheid ‘ik heb U lief met diezelfde eeuwige liefde waarmee U ons 
schiep’. Maar indien ik zo verder alles zou willen aanhalen, zou het veel te lang 
worden. 

 
Dit is het antwoord van Luisa wanneer zij in haar ziel de ontbering voelt, de 
afwezigheid van Jezus. Ze kan dus voelen hoe Hij Zich diep in haar verschuilt. 
En dan denkt ze aan al wat de mensheid bij deze slagen en kastijdingen moet 
doorstaan en ze beslist deze Rondzang van de Schepping te doen. ‘Heer, U gaf 
me alles. Al wat van U is, is van mij.’ Dat zegt Paulus ook: ‘Alles is van u, maar 
gij zijt van Christus en Christus is van God.’ (1Kor.3,22-23) 
Indien alles van mij is, behoort ook wat van U is tot mij: de zon en al wat werd 
geschapen. En ik geef U dit alles in overeenstemming terug, door het terug te 
geven in wederkerigheid, zodat al deze elementen van de Schepping, al deze 
gaven met echte Goddelijke Liefde naar U terugkeren. U schiep ons immers om 
U lief te hebben met de kracht van Uw Wil die de bron is van alle liefde.  
Indien wij weten dat zoiets mogelijk is, dan zijn we in staat God lief te hebben 
op een manier waarop God liefheeft - eeuwig, oneindig en universeel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zullen wij dit in onszelf ervaren wanneer we God zo proberen lief te hebben – 
neen!  
Maar vertrouwen wij dat God op die manier, met de kracht van Zijn Wil, in ons 
liefheeft of we dit nu ervaren of niet – ja! 
Dit wil Hij voor elk van ons: het hebben van dit soort geloof, van dit soort 
vertrouwen, die overgave, dat alles naar Hem kan terugkeren door Zijn Wil en 
door ons heel simpel en kort ‘ik hou van U’, ‘ik dank U’, ‘ik zegen U’.  
Ja, door ons ‘ik hou van U’ of zoals een priester destijds zei: het hele leven in 
de Goddelijke Wil is samen te vatten in ‘ik hou ook van U’. 
God houdt het eerst van ons en wij gaan dit beantwoorden. 
Zo kan ‘leven in de Goddelijke Wil’ zelfs kinderen worden aangeleerd! Een kind 
kan zoiets maar al te goed begrijpen, vaak beter dan geleerde volwassenen. 
Leer kinderen dus te zeggen: ‘Jezus, ik hou van U, Jezus ik zie Je graag voor de 
zovele dingen die U mij uit liefde geeft.’ 
 
Jezus leert Luisa dit de Rondzangen te noemen want zij plaatst haar ‘ik hou van 
U’ op al het geschapene: ‘God, U hebt mij alles gegeven en ik wil U dit alles nu 
teruggeven, overeenkomstig de goddelijke liefde waarmee U dit schiep’.  
Kan ik dit in mijn menszijn alleen doen? Neen, ik ben daar helemaal niet toe in 
staat! Maar met de kracht van de Goddelijke Wil in mij, in ons, zeker en vast! 
Jezus zegt immers dat wij God kunnen liefhebben met Zijn goddelijke liefde.  

 
En zo zegt Luisa:  
Zo zal alles U zeggen in naam van de gehele mensheid ‘ik heb U lief met 
diezelfde eeuwige liefde waarmee U ons schiep’.  

 
Wanneer iemand je nu zou vragen hoe ‘leven in de Goddelijke Wil’ het best is 
te omschrijven, is wellicht dit een van de beste en eenvoudigste antwoorden:  
het is gewoon zeggen ‘mijn God, ik hou van U met dezelfde eeuwige liefde 
waarmee U ons schiep en waarmee U ons liefhebt.’  
Het gaat dus volkomen over beantwoording. Zo eenvoudig is het, maar wij 
maken het ingewikkeld.  
Wij leven in tijd en ruimte en er zijn zoveel elementen in het universum. Van 
dit alles wil God de liefde terug. Dit was de taak van Adam en Eva tijdens hun 
heerschappij in de Tuin van Eden. En deze mogelijkheid gaf God hen: de stem 
te zijn van al de rest van de Schepping want enkel de mens heeft een wil – de 
engelen in de Hemel hebben er ook een maar zij werden niet geschapen voor 
de aarde, wel als hemelbewoners. De mens is dus het enige schepsel op aarde 
met een wil die de mogelijkheid heeft verenigd te zijn met een andere Wil, een 
goddelijke. Het is wel degelijk een ‘mogelijkheid’ omdat we de keuze hebben. 
Wij kunnen ervoor kiezen verenigd te zijn met deze eeuwige Wil van de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest. En dan wordt door die vrije keuze, dat fiat, om 
onze menselijke wil te linken aan de Goddelijke Wil – in die gemeenschap van 
willen waarover paus Benedictus het zo vaak had - het doel van de Schepping 
vervuld. De Goddelijke liefde, die voortkomt uit de Goddelijke Wil, kan dan 
immers doorheen onze akten, ons verlangen en onze liefde, in ons en in de rest 
van de Schepping circuleren en alles naar God doen terugkeren. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen bewoog Jezus in mijn innerlijk en zei:  
“Mijn dochter, hoe mooi zijn de gebeden en akten gedaan in Mijn Willen! Hoe 
wordt het schepsel in de Scheppende God getransformeerd en geeft het God 
alles in wederkerigheid terug van wat Hij hem heeft gegeven! Ik schiep alles 
voor de mens en gaf hem alles. In Mijn Wil rijst het schepsel op tot zijn 
Scheppende God en vindt Hem in de akt waarmee Hij alle dingen schiep om 
deze als een geschenk aan hem te geven.  
 

Luisa, jij was daar bij het begin van de Schepping, jij was bij Mij toen Ik de 
wereld schiep gezien in de Goddelijke Wil geen tijd bestaat – Hij is eeuwig.  
Wie hier op aarde dus de Goddelijke Wil binnengaat treedt binnen in alle akten 
van God, vanaf de eerste bij de Schepping tot en met de laatste die ooit op 
aarde én in de eeuwigheid zal gebeuren. 
Jij was daar met Mij bij het scheppen van dit alles. En waarom schiep Ik dit 
alles? Als een gave voor jou, als een gave voor de mensheid. Waarom schiep 
God de mens als laatste? Omdat Hij eerst al het andere dat Hij de mens wou 
geven tot stand wou brengen. En dan plaatste Hij de mens in het centrum van 
Eden. Het mooie en prachtige universum hadden Adam en Eva volkomen tot 
hun beschikking. Hij plaatste hen erin en zei: dit is van jou, alles behoort je toe. 

 
Het schepsel op zijn beurt, overweldigd door de veelheid van de gaven, en bij 
gebrek aan de scheppende kracht om net zo veel dingen te scheppen als het 
heeft ontvangen, biedt God deze dingen terug aan in een akt van liefhebbende 
wederkerigheid. 

 
Liefhebbende overeenstemming, beantwoording van die liefde van God: dit is 
het wat Hij vraagt bij het overweldigd zijn door al die gaven die niet te tellen 
zijn. God glorie brengen en danken met Zijn Liefde. Dit is de gave van leven in 
de Goddelijke Wil. 
 

Zon, sterren, bloemen, water, vuur en lucht – Ik heb jou alles gegeven om je 
Mijn liefde te schenken. En jij, jij hebt ze dankbaar aanvaard en, door Mijn liefde 
in beweging te zetten, heb je die in wederkerigheid aan Mij teruggegeven. Zo 
gaf Ik je zon en jij gaf Mij zon terug. Ik gaf je sterren, bloemen, water,… en jij gaf 
Mij alles terug. Mijn liefdesmuziek klonk opnieuw in alle geschapen dingen.  
 

Door dit ene kleine moment van handelen in de tijd - wat Luisa deed in haar 
Rondzang van de Schepping - liet zij de liefdesmuziek klinken. Zij zond die 
muziek uit in het universum en het weerklinkt nu op een nieuwe manier in de 
gehele Schepping, in elk geschapen ding want al het geschapene leeft in de 
Goddelijke Wil. 

 
Eenstemmig hebben ze Mij de liefde geschonken die Ik over de gehele 
schepping uitstortte. In Mijn Wil plaatst de ziel zich tot op het niveau van haar 
Schepper, en in Zijn Wil ontvangt en geeft ze. O, wat een wedijver tussen de 
Schepper en het schepsel! Indien alle schepselen dit konden zien, zouden zij 
vol ontzag zijn bij het zien dat in Mijn Wil de ziel een kleine god wordt – maar 
alles krachtens de macht van Mijn Wil.” 
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Petrus spreekt over onze deelname aan Gods goddelijke natuur (zie verder KKK 
nr 1720-1722) – in deze betekenis worden we een kleine god.  
Wij worden geen god van nature (dit was de bekoring in Eden) maar door 
genade delen we in de goddelijke natuur, in het goddelijke leven, voor zover dit 
voor een schepsel mogelijk is. 
O, indien de schepselen dit maar konden zien: het wonder dat Gods Wil 
handelt in een schepsel. Dit is het meest ongelooflijke en belangrijkste effect: 
Gods liefde in ons die wij Hem kunnen teruggeven en dit in naam van al het 
geschapene. 
 
En zo is het voor Luisa, en voor ons, mogelijk te bemiddelen bij de slagen die 
de mensheid krijgt en eerherstel te brengen voor al het kwade in de wereld - 
het kwade dat een tekort is aan het beantwoorden van Gods Liefde. 
 
Johannes van het Kruis zei: ‘Aan de avond van hun leven zullen mensen worden 
geoordeeld op hun liefde voor God, op het Hem liefhebben met Zijn Eeuwige 
Liefde, niet met onze eigen kleine en zwakke liefde.’  
 
God liefhebben met Zijn Liefde, dit is de gave van het heersen en regeren van 
de Goddelijke Wil op aarde zoals in de Hemel - in ons allemaal. 
 

                                                 - - - - - - - 

KKK                      De christelijke zaligheid 
1720 

 
 Het Nieuwe Testament gebruikt verschillende uitdrukkingen om de zaligheid te    

beschrijven waartoe God de mens roept: de komst van het Koninkrijk Gods; het zien 
van God: "zalig de zuiveren van hart want zij zullen God zien" (Mt. 5, 8) ; de intrede 

in de vreugde van de Heer; de intrede in de rust van de Heer (Heb. 4, 7-11) 

1721 
 

 Want God heeft ons ter wereld gebracht om Hem te kennen, te dienen en te 
beminnen, en zo in het paradijs te komen. De zaligheid doet ons deel hebben aan 

de goddelijke natuur (2 Pt. 1, 4) en aan het eeuwig leven. Met haar treedt de 
mens binnen in de heerlijkheid van Christus en in de vreugde                                   

van het trinitaire leven. 

1722 
 

 Zulk een zaligheid overstijgt het verstand en de louter menselijke krachten. Ze is 
het resultaat van een vrij geschonken gave van God. Daarom wordt ze 

bovennatuurlijk genoemd, evenals de genade, die de mens geschikt maakt om 
binnen te gaan in de goddelijke vreugde. 

 


