
 

Leven in de Goddelijke Wil – Lage Landen 

 maart – Maria Boodschap  2021                                                                                      
www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org   

 

De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 MAART  
Aankondiging van de Heer - Maria Boodschap  
 

het FIAT van Maria 
 
In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden  
naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met 
een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd 
was Maria.   
Hij trad bij haar binnen en sprak: 'Verheug u, Begenadigde, de Heer is 
met u!'  Zij schrok van dat woord en vroeg zich af, wat die groet toch wel 
kon betekenen.   
Maar de engel zei tot haar: 'Vrees niet Maria, want gij hebt genade 
gevonden bij God.  Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld 
brengen, die gij de naam Jezus moet geven.  Hij zal groot zijn en Zoon 
van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon 
van zijn vader David schenken  en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over 
het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.'  
Maria echter sprak tot de engel: 'Hoe zal dit geschieden, daar ik geen 
gemeenschap heb met een man?'   
Hierop gaf de engel haar ten antwoord: 'De heilige Geest zal over u 
komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom 
ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van 
God.  Weet, dat zelfs Elisabet, uw bloedverwante, in haar ouderdom een 
zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in 
haar zesde maand;  want voor God is niets onmogelijk.'   
Nu zei Maria: 'Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw 
woord.' En de engel ging van haar heen. 
 

Lc. 1, 26-38 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke 
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B 9031 Drongen 

 
Uit het DAGBOEK van Luisa 
In mijn gebruikelijke toestand gaf ik me over in de armen van de 
Allerheiligste Wil van God. Mijn lieve Jezus zei:  “Mijn dochter, in Mijn 
Willen zal je niet alleen al de akten vinden die Mijn Mensheid deed - 
waarin Ik alle schepselen verstrengelde - je zal eveneens alle akten 
vinden die Mijn lieve Mama deed en die zich met de Mijne verstrengelden 
om zo een enkele akt te vormen. Van zodra Ik werd ontvangen in haar 
schoot, begon Zij de verstrengeling met Mijn akten. Net zoals Mijn 
Mensheid geen ander leven, voedsel of doel had dan de Wil van Mijn 
Vader (die, vloeiend in alles, Mij tot de akt maakte van elk schepsel om 
de Vader de rechten als Schepper van de kant van schepselen terug te 
geven en Mij als leven te geven aan allen), zo gaf ook Zij de Vader, in 
naam van allen - wanneer Zij haar verstrengeling met Mij begon - alle 
rechten terug als Schepper en gaf ook Zij zich aan alle schepselen. En 
daarom ontvingen al de schepselen, samen met Mijn akten, de akten van 
Mijn Mama als leven. 
 
In de Hemel nu, omhelst Zij al de glorie van elkeen. En Mijn Willen geeft 
Haar zoveel glorie van de kant van elk schepsel dat er geen glorie is die 
Zij niet bevat, noch glorie die niet van Haar afdaalt. En gezien Zij haar 
werken, liefde en pijnen met Mij verstrengelde is Zij nu in de Hemel met 
net zoveel glorie omgeven als er verstrengelingen zijn die Zij in Mijn Wil 
deed. Daarom overtreft Zij alles, omhelst Zij alles en stroomt Zij door alles 
heen. Dit betekent nu leven in Mijn Willen. Mijn geliefde Mama zou nooit 
die glorie hebben kunnen ontvangen als niet al haar akten in Mijn Wil 
hadden gevloeid. Deze akten stelden Haar aan tot Koningin en Kroon van 
allen.  
 
Nu wil Ik jou in Mijn Willen, zodat de verstrengeling er niet is tussen twee 
maar tussen drie. Mijn Wil wil Zich uitbreiden in jou opdat Hij in één 
schepsel al de schepselen samen vindt. Maar zie je het grote goed dat 
naar je toekomt, hoeveel glorie je Mij zal geven en hoeveel goed je zal 
doen voor elk?”                                                                            (15.8.1922) 
 

Deze passage uit het BOEK VAN DE HEMEL staat te lezen in ons vijfde en 
nieuwe bundel waarin we, net op de laatste bladzijde, het allerlaatste stuk uit 
deel 14 konden brengen. 

Tijdens de eerste lockdown werd ons vierde bundel samengesteld, nu dus ons 
volgende! Het vorige werd jullie aangeboden op de samenkomsten tijdens de 
zomer, tussen de twee lockdowns in. Ondertussen blijven we hoopvol uitzien 
naar een volgend samen komen (in mei?) in het Huis van de Goddelijke Wil.    
Dit kan dan het moment worden waarop je dit laatste bundel ook kan worden 
aangereikt. Wie het liever eerder heeft, kan het al per post ontvangen. Afhalen 
kan uiteraard ook! Geef gewoon een seintje. 


