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Zie ons laatste bundel uit volume 14 van het BOEK VAN DE HEMEL 

8.4.1922 – de H. Drie-eenheid gaf de ziel drie vermogens (1ste deel) 

In mijn gebruikelijke toestand dacht ik na over de pijn die mijn lieve 
Jezus leed in de Hof van Olijven toen Hij al onze schulden voor zich 
zag (ook deze van nu). Toen zei Jezus binnen in mij, hevig gekweld: 
“Mijn dochter, Mijn smart was enorm en niet te begrijpen voor de 
geschapen geest, vooral wanneer Ik het vervormde menselijke 
verstand zag. Het prachtige beeld van Mij dat Ik erin kopieerde was 
niet langer mooi maar lelijk en afschuwelijk.  

Sinds de zondeval van Adam en Eva, het moment waarop ze de 
kennis verloren over het leven in de Goddelijke Wil - de boom van 
het leven - heeft de mens om in de Wil van God te leven, lijden te 
doorstaan en dit door zijn vervormd verstand.                                   
Dit verstand werd vergiftigd door de menselijke wil zodat het niet 
langer in overeenkomst, in akkoord is met de geest van God, met 
het Woord van God, de Logos. Het Woord van God moeten wij 
opnieuw gaan beleven/leven door ons te verenigen met Gods Wil in 
plaats van met alle slechte gedachten van de miljoenen en miljarden 
mensen die al hebben geleefd sinds de zondeval - hoe beledigend 
zijn deze gedachten niet oor God (denk maar aan alles wat wordt 
verspreid rond abortus, euthanasie, genderideologie,…) 

Ik begiftigde de mens met een wil, verstand en geheugen. In het 
begin schitterde de glorie van Mijn hemelse Vader in de menselijke 
wil die Hij als eerste Akt Zijn macht, heiligheid en verhevenheid 
meedeelde.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze drie vermogens die God schiep in de ziel zijn de middelen 
waarmee de Drie-eenheid in de ziel kan komen leven. Een menselijk 
wezen is niet in staat dit te laten gebeuren, daarom gaf God deze 
vermogens aan de ziel. Ja, ook aan het lichaam maar het begint in 
de ziel waarin God verblijft. Vader, Zoon en Geest moeten echter 
een plek hebben om te verblijven. Door geschapen te zijn in Gods 
Wil en door ons doopsel werden wij in staat gesteld een woonplaats 
te vormen voor de Drie-eenheid en Gods leven in ons te ontvangen. 
(hoe pijnlijk is dus het ‘niet dopen’ en het ‘ontdopen’).                                         
Ik geef je een wil, zegt Jezus, een verstand en een geheugen en de 
glorie van Mijn Vader die van Zijn Wil uitstraalt want de Wil is van de 
Vader – wat zegt Johannes in zijn evangelie: Jezus deed de Wil van 
de Vader en die Wil van de Vader is de bron van het leven, de bron 
van eenheid tussen de Drie Personen. Die eenheid van de Drie-
eenheid is in ons weerspiegeld, in onze drie vermogens van de ziel 
die overeenkomstig zijn met elk van de Drie Personen. 

Hierdoor verhief en bekleedde Hij de menselijke wil met diezelfde 
heiligheid…  

Waarmee was het schepsel bekleed in de Hof van Eden? Met het 
licht van de Goddelijke Wil. Datzelfde schitterende kleed dat van 
hem werd weggenomen en waardoor hij zich naakt wist. 

Hierdoor verhief en bekleedde Hij de menselijke wil met diezelfde 
heiligheid macht en adel. Op die manier liet Hij alle wegen tussen 
Hem en de menselijke wil open, zodat deze zich altijd meer zou 
kunnen verrijken met de schatten van Mijn Godheid.  

Dat kleed van de Goddelijke Wil was dat van God zelf. Zo was er 
een bestendige overeenstemming tussen het schepsel (Adam en 
Eva) en God (de Vader). Dit was het kleed dat Jezus droeg bij de 
Gedaanteverandering op de berg Tabor, dit was Zijn verrijzeniskleed 
en het kleed dat wij ooit zullen dragen bij onze verrijzenis (hoe mooi 
legde fr. Robert Young dit niet uit tijdens zijn laatste retraite in 2017). 

Tussen de menselijke wil en de Goddelijke bestond geen ‘uw’ en 
‘mijn’, alles was gemeenschappelijk – er was een wederzijdse 
overeenstemming. De menselijke wil was ons beeld, hij was van Ons 
en hield Ons verborgen. Ons leven moest zijn leven zijn (Onze Wil 
moest zijn wil zijn en omgekeerd). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

Een wederzijdse overeenstemming: niet op hetzelfde niveau ‘van 
nature’ maar wel door genade. De menselijke wil was Ons beeld. 
Wat zegt Genesis? “De mens werd geschapen naar Zijn beeld en 
gelijkenis”. Wat betekent dit? De mens was in staat om met God in 
communicatie te zijn, om een relatie te hebben met God.  
Schepselen/mensen/personen kunnen zeggen een ‘relatie’ te 
hebben - dat is juist een persoon = iemand voor wie het mogelijk is 
een relatie aan te gaan.                                                                  
Ook engelen kunnen dat, en God heeft uiteraard de hoogste vorm 
van relatiebekwaamheid. De mensheid is geschapen in dat beeld en 
die gelijkenis van deze eeuwige Oneindige God. Onze menselijke wil 
verschilt dus van nature maar heeft hetzelfde vermogen als God - op 
een veel lager niveau weliswaar en van een geschapen niveau. 
Daarom is ons leven bestemd om Zijn leven te zijn. Die mogelijkheid 
is er dus, maar die mogelijkheid kan enkel worden vervuld, indien de 
Goddelijke Wil, de bron van het leven, in communicatie is - in 
gemeenschap, zei paus emeritus Benedictus - met die wil. 

en daarom vormde Mijn Vader, als eerste Akt, de menselijke wil vrij 
en onafhankelijk, zoals Zijn Wil was, als Zijn eerste Akt.  

Wat wordt bedoeld met ‘eerste Akt’? Het is de eerste bron van wat 
we ook doen. We kunnen dingen kennen, ons dingen herinneren 
maar het is de wil die kiest om te handelen, te leren of toe te passen, 
in te oefenen wat is aangeleerd. 

Maar hoe is deze menselijke wil ontsiert! Hij was vrij maar maakte 
zich tot slaaf van de meest hevige begeerten.  

De vrijheid waaraan mensen denken is de vrijheid van de passies, 
de begeerten, ‘te kunnen en mogen doen al wat men maar wil’: dit is 
juist de grootste slavernij.   En wanneer we aan onze begeerten 
toegeven, wanneer we onze lagere natuur toelaten te handelen, in 
plaats van onze hogere natuur die in overeenstemming is met Gods 
natuur, dan verliezen we onze vrijheid! Als onze menselijke wil zich 
overgeeft aan het laagste van wat we zijn (en hoe viert dit hoogtij!) 
dan zijn mensen juist niet vrij. 

Ach, het is de wil die het begin is van alle menselijke kwaad! Hij is 
niet langer herkenbaar. Hoe diep is hij gevallen, hoe walgelijk is hij 
om aan te zien.                                       (2de deel in een volgende nieuwsbrief) 


