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21 november 
OPDRACHT VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA 

 
Met de christenen van het oosten herdenken wij op deze dag dat Maria  
- vanaf haar Onbevlekte Ontvangenis vervuld van de heilige Geest – 
zich vanaf haar kinderjaren aan God heeft toegewijd. 
 
Uit de Maagd Maria in het Rijk van de Goddelijke Wil  
(13de les van Maria aan Luisa) 
 
“Jij moet weten, dat Ik Mij vol moed voorbereidde op de reis naar de tempel, omdat Ik 
Mijn wil had overgeleverd aan het Goddelijk Wezen. En het Opperste Fiat nam bezit van 
Mijn hele bestaan. Ik verwierf al de deugden en heerste volkomen over Mijzelf. Alle 
deugden bevonden zich in Mij als evenveel edele prinsessen. En overeenkomstig de 
omstandigheden van Mijn leven gaven ze onmiddellijk blijk van het volbrengen van hun 
opdracht, zonder enige weerstand. Het zou zinloos zijn geweest Koningin te worden 
genoemd indien Ik niet de deugd had gehad om te kunnen optreden als koningin over 
Mijzelf. Ik hield Mij daarom in Mijn heerschappij aan de volkomen naastenliefde, aan 
onoverwinnelijk geduld, aan verrukkelijke tederheid, diepgaande nederigheid en de 
volledige uitrusting van alle andere deugden samen. De Goddelijke Wil hield de kleine 
aarde van Mijn gelukkige Mensheid altijd in bloei en beschermde haar tegen de doornen 
van ondeugd. 
 
Zie je nu, lieve dochter, wat het betekent te leven in de Wil van God? Zijn Licht, Zijn 
Heiligheid en Macht verandert alle deugden in natuurlijke eigenschappen. De Goddelijke 
Wil vernedert zich nooit tot het regeren in een ziel waarin een opstandige natuur 
aanwezig is, o neen! Hij is heiligheid en wil het natuurlijke waar Hij moet heersen, 
geordend en heilig zien. 
 
Vandaar behaalde Ik een overwinning met het offer van het gaan naar de tempel, en 
boven dit offer uit werd in Mij de triomf gevormd van de Goddelijke Wil. Deze zeges 
brachten Mij nieuwe zeeën van genaden, heiligheid en licht, zodat Ik Mij zelfs in Mijn 
pijnen gelukkig voelde. Daardoor was Ik in staat nieuwe overwinningen te behalen.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 november 
CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL 

 
Aan Hem die gezeten is op de troon en aan het Lam  

zij de lof en de eer en de roem en de kracht  
in de eeuwen der eeuwen!  

(Apok. 5, 13) 
 
 

De Heer is koning en zijn koninkrijk 
omspant de wereld en trotseert de tijd, 

een geestelijk rijk waartoe de mens behoort 
die Hem erkent, die luistert naar zijn woord. 

De Heer is koning en een koning strijdt 
voor vrijheid, vrede en rechtvaardigheid, 

zijn lijden geeft aan alle lijden zin, 
en in zijn dood ontluikt een nieuw begin. 

De Heer is koning, Hij aanvaardt het kruis 
dat op zijn huis weegt, op het koningshuis. 
De Heer is koning, Hij aanvaardt de kroon 

van heel zijn volk, het is een doornenkroon. 

De Koning vlucht niet voor de laatste slag, 
Hij blijft bij ons tot aan de jongste dag. 
Hij die de voorman blijft in elke strijd, 

Hij voert ons binnen in de eeuwigheid. 

 
 
God heeft Christus opgewekt uit de doden en Hem doen zetelen aan 
zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, 
machten, krachten en hoogheden, en boven elke naam die genoemd 
wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft 
God onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft 
Hij als hoofd gegeven aan de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van 
Hem die het al in alles vervult. 

(Vgl. Eƒ. 1, 20-23) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

nieuws van de ASSOCIATIE LUISA PICCARRETA te Corato 
 

 

Met blijdschap vernamen we dat er een belangrijke stap voorwaarts is gezet 
in de verspreiding van de biografie van de dienares van God Luisa 
Piccarreta. De Poolse vertaling van ‘IL SOLE DELLA MIA VOLONTA’, 
geschreven door Prof. Maria Rosaria del Genio en uitgegeven door de 
LIBRERIA EDITRICE VATICANA is nu beschikbaar voor het publiek. Deze 
laatste vertaling in het Pools is een aanvulling op wat al bestaat in het 
Italiaans, Engels, Spaans en Nederlands. Dit nieuws vervult ons met 
oneindige vreugde, omdat de verspreiding van Luisa’s biografie ons in staat 
stelt haar leven - het leven van de kleine dochter van de Goddelijke Wil - 
beter te leren kennen. Zij, die zich tijdens haar leven openstelde voor het 
werk van de 'Genade', wilde alleen door God worden bewoond en daarom 
dus altijd en alleen in Zijn Wil zijn. 
En net zoals zij, tijdens haar leven, licht uitstraalde naar allen die haar 
benaderden, zo blijft ze dat nu ook doen naar al wie na haar komt, met de 
boodschap over het 'Fiat' waarvan zij de drager werd. 
Het kennen van Luisa's leven zal veel mensen helpen om bewust het Onze 
Vader te bidden, het universele gebed dat in staat is het universele welzijn, 
dat het Koninkrijk van God op aarde is, te stimuleren. Het gebed van Onze 
Vader is het compendium van alle kennis over het Fiat. Het is het gebed dat 
Jezus ons leerde, dat uit Zijn hart en mond kwam. Het is Zijn testament van 
liefde. In de woorden ‘Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel’ zijn 
afgronden van genaden, heiligheid en licht ingesloten. Hun concept voluit 
begrijpen betekent bereid te zijn de gave te ontvangen, de Vader te 
erkennen en lief te hebben. Op die manier verdienen we het om als kinderen 
geliefd te worden en het grote goed te ontvangen dat het doen van Gods Wil 
op aarde zoals in de Hemel bevat. 
Jezus leert ons dat, om dit universele goed in de geest van allen te 
verwekken, het noodzakelijk is dat allen het willen en ernaar verlangen. Maar 
opdat allen het zouden verlangen is het belangrijk is dat ze het 
kennen. Vandaar de urgentie om de kennis van de Fiat, waarvan Luisa de 
boodschapper is, te verspreiden 
We hopen dat ook de Duitse en Franse vertalingen binnenkort 
verschijnen. We zijn er zeker van dat, toen Luisa het nieuws over de Poolse 
vertaling hoorde, zij opgetogen in de hemel:  ‘Deo Gratias’ heeft geuit. Ze 
moet het niet uit verwaandheid hebben gezegd, maar omdat ook zij 
ongeduldig wacht op de komst van het Koninkrijk van God op aarde. 


