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De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 
 

 

 

 

 

 

HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD 
 

Toen de volheid van de tijd gekomen was,  
heeft God Zijn Zoon gezonden,  

geboren uit een vrouw,  
geboren onder de wet,   

om ons, slaven van de wet, vrij te maken  
zodat wij de rang van zonen zouden verkrijgen.  

En omdat ge zonen zijt 
heeft God de Geest van Zijn Zoon, 

die ‘Abba, Vader!’ roept 
in ons hart gezonden. 

Ge zijt dus niet langer slaaf maar zoon  
en als zoon ook erfgenaam 

en wel door toedoen van God. 
 

uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten (4,4-7) 
 

 
 

Aan de stam van Jesse is een twijg ontsproten,  
een ster is opgegaan uit Jakob,  

uit de Maagd is de Verlosser geboren.  
Heer onze God, U loven wij. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uit het dagboek van Luisa,  het BOEK van de HEMEL  
                                                                                                     (deel 14 - 11.11.1922) 

 
Jezus gaf de akten van alle schepselen leven in de Goddelijke 
Wil.  Maria, Zijn Allerheiligste Moeder, werd met dit werk 
verbonden. 
 
Mijn altijd lieflijke Jezus kwam in een onmetelijk Licht, drukte mij 
zeer stevig tegen Zich aan en zei: “Kleine dochter van Mijn Wil, dit 
onmetelijk Licht dat je ziet is Mijn Verheven Wil waaruit niets kan 
ontsnappen. Je moet weten dat, toen Ik de hemelen schiep en de zon, 
de sterren enzoverder, Ik voor alles de grenzen, de plaats en het 
aantal bepaalde. Niets kan toenemen noch afnemen. Ik heb alles als 
het ware in Mijn macht. Zo schiep Ik op hetzelfde moment bij het 
scheppen van de mens elk verstand, elke gedachte, alle woorden, 
werken, stappen en al het overige van de mens - van de eerste tot de 
laatste die ooit zal bestaan. Dit was voor Mij als iets natuurlijk, nog 
meer, daar Ikzelf de speler en toeschouwer moest zijn, zelfs van een 
gedachte. Indien de mens niets zonder Mij kan, hoe zou Ik dan ook 
het aantal niet weten en kennen? In Mijn Wil zwemmen dus al de 
akten van de schepselen, net zoals vissen in een uitgestrekte zee. 
 
Ik schiep de mens niet als een slaaf maar vrij, Ik wilde hem vrijheid 
schenken. Het zou voor Mij niet passend zijn geweest, geen waardig 
werk dat voortkwam uit Mijn handen, indien Ik de mens geketend 
had voortgebracht en zonder vrijheid. Ik zou niet hebben kunnen 
zeggen: ‘Laten Wij de mens maken naar Ons beeld en gelijkenis’, 
indien Ik de mens niet vrij had geschapen. Daar Ik vrij ben, moet 
ook hij vrij zijn. Er is immers niets dat een persoon meer kwelt dan 
lief te moeten hebben onder dwang. Het veroorzaakt wantrouwen, 
twijfel, angsten en maakt wie het ontvangt bijna afkerig. 
 
Zie je waar elke akt van het schepsel, zelfs een gedachte, zijn 
oorsprong heeft? In de heiligheid van Mijn Wil. Wel met dit verschil: 
indien de mens het wil kan hij die gedachte, dat woord, enzovoort, 
goed of kwaad, heilig of slecht doen. Mijn Wil leed eronder te zien 
hoe veel van die akten, waarvan Ik een acteur was, veranderden in 
dodelijke akten voor Mij en voor hen. Daarom wou Ik dat Mijn Wil, 
die zich van elke akt dubbele acteur maakte, over alles een andere 
goddelijke akt uitstrekte om Mij te kunnen vergoeden met evenveel 
goddelijke akten, overeenkomstig de heiligheid van Mijn Wil.  
Hoe dan ook, er was iemand nodig om dit te doen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En hier is Mijn Mensheid - heilig, ook vrij, geen ander leven willend 
dan de ene Goddelijke Wil. Zij zwom in deze onmetelijke zee en ging 
verder met het verdubbelen van elke gedachte, elk woord en werk 
van de schepselen en strekte over alles een akt uit van de Goddelijke 
Wil. Dit gaf de Goddelijke Vader glorie en voldoening en maakte het 
Hem mogelijk om opnieuw naar de mens te kijken en voor hem de 
deuren van de Hemel te openen. En de menselijke wil bindend met 
nog meer kracht, laat Ik hem altijd vrij om niet van de Wil van zijn 
Schepper af te wijken, gezien hij daardoor zoveel tegenslagen had 
gekend. 
 
Maar hiermee was Ik niet tevreden. Ik wilde dat Mijn Mama –  
ook heilig - Mij in de onmetelijke zee van het verheven Willen zou 
volgen en alle menselijke akten samen met Mij zou verdubbelen. 
Dit zou het tweede zegel plaatsen, na dat van Mij, op alle akten 
van de schepselen gedaan in Mijn Wil. Hoe lieflijk was Mij het 
gezelschap van Mijn onafscheidelijke Moeder in Mijn Wil! Samen 
kunnen handelen brengt geluk, verrukking, tedere liefde, wedijver, 
harmonie en heldendom. Isolement geeft het tegenovergestelde.  
Wanneer Wij samen handelden, Ik en Mijn lieve Mama, rezen bij 
beiden zeeën van geluk, van voldoening en van liefde die zich, met 
elkaar wedijverend, elk in de andere uitstortten en groot heroïsme 
veroorzaakten. Deze zeeën rezen niet enkel op voor Ons, maar ook 
voor al wie Ons in Onze Wil gezelschap zouden houden. Meer nog, 
Ik kan zeggen dat deze zeeën werden omgezet in vele stemmen die 
de mens opriepen te leven in Ons Willen, om hem het geluk terug 
te geven, zijn oorspronkelijke natuur en al het goeds dat hij had 
verloren bij het zich terugtrekken uit Onze Wil.” 
 

                    * * * * * * * 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

NIEUWJAARSWENS 
Enkele gedachten uit de briefwisseling van Luisa Piccarreta, 
bijeengebracht door de ASSOCIATIE te CORATO 

… Wat je doet voor God, gaat nooit verloren. Veeleer gaat 
zich het zaad vormen, dat bij het ontkiemen opnieuw leven 
doet geboren worden - bloeiender, sterker en mooi.  
 
Alles wat je hebt gedaan, zowel voor jezelf als voor anderen, 
zijn zaden die je hebt gevormd - zaden die het leven van de 
Goddelijke Wil opnieuw doen geboren worden. Onze mede-
werking is echter nodig - onze herhaalde akten in het FIAT 
die, als heilzaam water, het zaad besproeien om het leven te 
vormen. En wanneer het leven is gevormd, wil het onze wil 
verenigd met het Zijne om het te laten groeien, en ook onze 
voortdurende liefde om het te voeden. Er gaat voor ons dus 
niets verloren indien we echt vanuit de Goddelijke Wil willen 
leven. Dit Leven bestaat in ons. 
 
Verlies dus de moed niet, deins niet terug. De Wil van God is 
van ons en is ons Leven. God gaf Hem ons in de akt waarbij 
Hij ons schiep en bracht Hem aan het licht als levensbegin…  
 
Het meest troostrijke voor een mensenhart is te kunnen 
zeggen: ‘Wat God wil, wil ik - wat God doet, doe ik.’ 
 
De hemelen openen zich bij deze toejuichingen om Schepper 
en schepsel te verenigen, zodat wat de een doet ook de 
ander doet. Ga daarom verder met je missie en bied haar aan 
voor de overwinning van de Goddelijke Wil... 
 
 

Ik stuur je mijn wensen voor het nieuwe jaar,  
een en al Goddelijke Wil. 
Ik laat je in Hem achter! 

 
 

De kleine dochter van de Goddelijke Wil 
(1939) 

 


