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"Het licht van de Goddelijke Wil" 

 
Conferentie gegeven door Don Sergio Pellegrini te Corato tijdens de DAGEN 
VAN HET LICHT.  (30.3.2021)                                                   Vervolg  
 
Voor wie de geschriften lezen, is de Goddelijke Wil licht in drie betekenissen: 
 
1. licht voor hun verstand 
 
2. licht voor hun wil 
 
3. licht voor hun gebed 
 
 
A.    licht van kennis 
 
Vanaf haar prilste jaren verklaarde Jezus aan Luisa dat Hij haar ‘Meester’ 
wilde zijn. Inderdaad, door de stem die ze vanaf de dag van haar eerste 
communie inwendig hoorde, werd Luisa via de Eucharistie geleid tot een 
beetje bij beetje gelijkvormig worden aan de Mensheid van Christus. 
Langsheen een weg van bijzondere genaden dompelde ze zich onder ‘in’ de 
Allerheiligste Mensheid van Jezus en merkte op hoe in Jezus de Godheid ‘Zijn 
Mensheid in alles leidde’. Jezus deed niets anders dan Zich over te leveren  
‘aan de Wil van de Vader’. 
Vervolgens ging Luisa’s begrip verder naar het mysterie van de Verlossing die 
door Jezus is bewerkstelligd. Inderdaad, gezien de Godheid van de Heer 
werkzaam was in Zijn Mensheid,  begreep zij klaar en duidelijk dat Jezus 
tijdens Zijn aardse leven alles ‘herdeed voor allen in het algemeen en voor 
ieder afzonderlijk’ wat elk voor God had moeten doen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In deze sfeer van het Eeuwig Willen zag Jezus alle akten van de schepselen, 
de akten die mogelijk zijn en niet worden gedaan en de goede akten die 
slecht worden gedaan. Door Zijn verlossend handelen herdeed Hij de akten 
die er niet kwamen en de akten die ‘slecht’ werden gedaan.  
Alles wat elk persoon uit liefde tot God moet doen werd dus ‘al vooraf in het 
Hart van Christus gedaan’. Op die manier hernam en bracht Jezus het plan 
dat God al altijd voor de mensheid had tot voltooiing, het plan dat door de 
zondeval van Adam en Eva leek te zijn geschaad.  
 
Het Tweede Vaticaans Concilie herinnert er ons aan in de dogmatische 
constitutie Lumen Gentium:  
"Krachtens een volkomen vrij en ondoorgrondelijk besluit van zijn wijsheid en 
goedheid heeft de eeuwige Vader het heelal geschapen en de mensen tot 
deelachtigheid aan het goddelijke leven verheven. Na hun zondeval in Adam 
heeft Hij hen niet verlaten, maar schenkt Hij hen voortdurend de middelen tot 
zaligheid met het oog op Christus, de Verlosser.” (nr. 2).  
En de pastorale constitutie Gaudium et Spes herhaalt dat "er voor alle 
mensen slechts een uiteindelijke roeping is, namelijk een goddelijke" (nr. 22). 
 
B.     licht voor de wil 
 
De akten die niet door schepselen maar alleen door Jezus werden gedaan, 
zijn allemaal 'opgeschort' in Zijn Goddelijke Willen en wachten op 
schepselen die in Zijn Wil  herhalen wat Hij deed of, met andere woorden, op 
hen die bereid zijn te ‘leven in het Goddelijke Willen van Jezus’. 
 
De wederkerigheid tussen het schepsel en de Schepper wordt op aarde 
volledig gerealiseerd in de eenheid tussen de menselijke wil en de Wil van 
God: de Goddelijke Wil werkt in het menselijke schepsel en het schepsel 
werkt geheel in de Goddelijke Wil maar wel op een goddelijke manier.  
Het schepsel houdt niet op schepsel te zijn, maar neemt de Wil van God waar 
als haar eigen wil en handelt met deze ene Wil. Het gaat hier niet om de 
vernietiging van de menselijke wil maar om de harmonie met de Goddelijke 
Wil - ten volle.  
 
Paus Benedictus XVI is hierover verhelderend in zijn encycliek Deus Caritas 
Est  wanneer hij bevestigt:  
“De liefdesgeschiedenis van God en mens bestaat erin dat dit 
gemeenschappelijke willen groeit in het gemeenschappelijk denken en voelen 
en zo ons willen en de Wil van God steeds meer samenvallen. Dan is de Wil van 
God geen vreemde wil meer voor mij, die mij door geboden van buitenaf wordt 
opgelegd, maar mijn eigen wil, op grond van het besef dat God inderdaad 
dichter bij mij is dan ik bij mijzelf kan zijn. Dan groeit de overgave aan God en 
wordt God onze vreugde.”  (n 17) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
In het geheel van de geschriften komt naar voren dat ‘leven in de Goddelijke 
Wil’ betekent met Jezus ‘regeren’, terwijl  het ‘doen van Zijn Wil’ betekent 
‘onder Zijn bevel staan’. Het  eerste is de toestand van wie Hem ‘bezitten’, 
het tweede van wie Hem ‘ontvangen’. Door in het Goddelijke Willen te leven, 
doet het schepsel de Wil van God ‘als iets van zichzelf’ voor zo ver ze ‘erover 
kan beschikken’.  
In feite kan men, door een ander beeld te gebruiken, ook zeggen dat 'leven in 
de Goddelijke Wil' leven is als ‘een zoon', terwijl enkel 'het doen van de Wil 
van God' leven is als ‘een dienaar'. En niemand kan de rechten wegnemen 
die de zoon bezit over de goederen van zijn vader.  
Je kan begrijpen hoe dit 'leven in de Goddelijke Wil' het leven is dat het 
dichtst het leven benadert van de zaligen in de Hemel. 
 
Het laatste gedeelte van deze conferentie is voor een volgende nieuwsbrief. 

+ + + + + + + 

 
En gisteren begon de PINKSTERNOVEEN. 

Ook met Luisa Piccarreta willen wij ons voorbereiden op het Pinkstergebeuren, 
begin van het DERDE FIAT van de HEILIGING:  

Heilige Geest, Heiligmaker, 

ik smeek U,  

ik bid U opnieuw, 

haast U, 

maak Uw Wil aan allen bekend, 

opdat ze Hem, door Hem te kennen, zouden liefhebben 

en Uw eerste Akt van hun volkomen heiliging zouden verwelkomen - 

wat Uw Wil is. 

(uit het dagboek van Luisa - het BOEK van de HEMEL - 

een stukje uit deel 17, 17.5.1925) 


