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In een tijd waarin God maar niet de plaats wordt toegekend die Hem al eeuwen 
toekomt, in een tijd gedomineerd en gedirigeerd door de wetenschap, in een 
tijd waarin alle vrijheid zou moeten komen van wat mensen wordt opgelegd, is 
het zo nodig ons toch maar te blijven wapenen met gebed en akten in de Wil 
van God – in naam van allen. Als Mens op aarde heeft Jezus al onze akten zelf 
verricht, nu wacht Hij tot wij deze verrichten samen met Hem, en met Maria, 
onze Koningin van de Goddelijke Wil. 
 

“Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de 
goede daden te realiseren (de akten te stellen) die Hij voor ons al 
bereid heeft.” (Ef 2,10) 
 

Hij deed dus reeds al onze akten, laten wij dit niet onbenut maar doen we ze 
nu zelf onophoudelijk in de Goddelijke Wil tot glorie van de Vader en tot heil 
van alle mensen.  
 

“Jahwe, Gij schenkt ons vrede, want zelfs al ons eigen werk hebt Gij 
voor ons verricht.”  (Js 26,12) 
 

Nodigen wij steeds weer de Goddelijke Wil uit om te bidden in ons bidden, te 
bewegen in ons bewegen, te spreken in ons spreken, te handelen in ons 
handelen, te ademen in ons ademen, te … Doen we dus alles samen met Hem.  
 

Luisa schreef: ‘Elke keer je een akt doet in Zijn Heilige Wil ga je de hele 
Hemel tegemoet en komt geheel de Hemel naar jou.’ 
 
En ook dit: ‘Het is voldoende te zeggen dat een enkele akt gedaan in de 
Goddelijke Wil, de Hemel bestormt. Je maakt de liefdeszeeën van de 
hemelse Koningin en van de ware Godheid tot die van jou en geeft ze 
als liefdeszeeën die jou toebehoren, aan God terug. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
duizenden engelen zijn de bewakers en bewaarders van de akten 
gedaan in het Goddelijke Willen 

Nog steeds in mijn gebruikelijke toestand voelde ik me helemaal 
ondergedompeld in het Goddelijke Willen. Mijn lieve Jezus zei: 
“Net zoals de zon de plant niet verlaat maar deze met zijn licht 
liefkoost en met zijn warmte vruchtbaar maakt tot ze bloemen en 
vruchten voortbrengt - en deze zorgvuldig doet rijpen, met zijn licht 
bewaart en alleen dan het fruit loslaat wanneer de boer het plukt om 
het te eten - zo ook met de akten gedaan in Mijn Willen. Mijn liefde 
en jaloerse zorg ervoor is zodanig groot dat Mijn genade ze lief-
koost en Mijn liefde ze ontvangt, vruchtbaar maakt en doet rijpen.  
Ik laat duizenden engelen waken over een enkele akt gedaan in Mijn 
Willen. En gezien deze akten, gedaan in Mijn Willen, zaden zijn om 
Mijn Wil op aarde te laten gebeuren zoals in de Hemel, zijn allen 
van deze akten jaloers. Hun dauw is Mijn adem, hun schaduw is 
Mijn licht. De engelen blijven verrukt en aanbidden ze vol eerbied 
omdat zij in deze akten de eeuwige Wil zien die al hun aanbidding 
verdient. Alleen wanneer Ik zielen vind die hen als goddelijk fruit 
willen nemen om er hun voedsel van te maken, wordt van deze akten 
afstand gedaan. O, de vruchtbaarheid en veelheid van deze akten. 
Zelfs het schepsel dat ze verricht kan ze niet tellen.” 

Ik was bij mezelf aan het nadenken: ‘Hoe is het mogelijk dat deze 
akten zo groots zijn en hoe komt het dat zelfs de engelen verrukt 
zijn?’                                                                                             
Jezus, mij nog inniger omhelzend, vervolgde: “Mijn dochter, deze 
akten zijn zo groots dat, als een ziel ze blijft uitvoeren, er in de 
Hemel noch op aarde iets is waar ze niet aan deelneemt. Zij blijft in 
verbinding met al het geschapene. Al het goede, de effecten, de 
waarde van de Hemel, van de zon, de sterren, het water, het vuur en 
al de rest, staan niet enkel onophoudelijk met haar in relatie maar 
zij zijn haar eigendom. De ziel is in harmonie met de hele Schepping 
en de gehele Schepping is in harmonie met haar.  Waarom dan? 
Omdat de schepselen die in Mijn Willen leven de bewaarnemers 
zijn, de conservators, de aanhangers, de verdedigers van Mijn Wil. 
Zij voorzien in wat Ik wil en zonder dat Ik een bevel geef, voeren zij 
uit wat Ik wil. Zij verstaan de grootheid en heiligheid van Mijn 
Willen die zij zorgvuldig en jaloers bewaken en verdedigen. 
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Hoe zouden allen dan niet verrukt zijn bij het zien van deze zielen 
die de steun vormen van hun God, door het wonder van Mijn Wil? 
Wie kan ooit Mijn rechten verdedigen indien niet hij die leeft in 
Mijn Wil? Wie kan Mij ooit waarlijk liefhebben met een liefde 
zonder eigenbelang, gelijk aan Mijn liefde, indien niet hij die in 
Mijn Wil leeft? Ik voel Me sterker in deze zielen maar sterk door 
eigen kracht. Ik ben als een koning omringd door heel trouwe 
ministers, die zich sterker, glorieuzer, meer ondersteund voelt te 
midden van zijn vertrouwelingen dan alleen. Als hij alleen achter-
blijft, betreurt hij geen ministers te hebben omdat hij niemand heeft 
bij wie hij zijn hart kan luchten, niemand aan wie hij het lot van zijn 
koninkrijk kan toevertrouwen.               

Zo ben Ik. En wie zou Mij ooit trouwer kunnen zijn dan wie in Mijn 
Wil leven? Ik voel Mijn Wil gekopieerd en daarom voel Ik Me 
glorieuzer. Ik uit Mij bij hen en vertrouw hen.” (25.4.1922) 

Deze passage staat te lezen in ons vijfde en nieuwe bundel van het BOEK van 
de HEMEL. Van zodra we weer kunnen en mogen samenkomen zal je dit bundel 
hier vinden. Zoals al vermeld kan het je ook worden opgestuurd, velen kwamen 
er zelfs al persoonlijk om want eveneens dit is een mogelijkheid. 

En ook dat schreef Luisa: ‘Elke bijkomende akt die jij verricht, hoe klein 
en gewoon die ook is, verhoogt in jou nieuwe goddelijke gelijkenis, 
nieuwe liefde, heiligheid en schoonheid.  
 

Misschien kan ook het volgende een akt worden in Gods Wil…                    
In het verleden haalden we al aan dat het huis waar Luisa leefde en schreef in 
Corato, dringend aan restauratiewerken toe is (onder meer een aanpakken van 
het vochtprobleem). En er is ook nood aan het plaatsen van een bezoekerslift. 
Gelukkig komt hiervoor de overheid tussenbeide! Ondertussen is men begonnen 
met het verhuizen van al wat naar Luisa verwijst. Dit alles kan tijdelijk worden 
ondergebracht bij de zusters van de Goddelijke IJver (orde gesticht door de H. 
Annibale, waar Luisa 10 jaar verbleef). Maar gezien corona, waardoor Corato 
niet mag en kan bezocht worden, zijn er al een hele tijd geen inkomsten meer 
van bezoekers en heeft de Associatie momenteel af te rekenen met ‘ernstige 
financiële problemen’. Kunnen wij soms wat helpen? Een storting, hoe gering 
ook, kan een mooie akt zijn in de Goddelijke Wil. Voor wie dit mogelijk is, nog 
eens ons rekeningnummer: BE69 9731 2089 5578 - GESCHRIFTEN L.P. - 
Drongen. Mededeling: steun Corato.                 HEEL VEEL DANK in Gods Wil! 


