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8.4.1922 – de H. Drie-eenheid gaf de ziel drie vermogens (2de deel) 

Aan de tweede Akt nu, werkte Ik, Zoon van God, mee door de mens 
te begiftigen met verstand. Daaraan voegde Ik Mijn wijsheid toe - 
de kennis van alle dingen - zodat hij, door deze te kennen, ervan 
kon genieten en vreugde kon vinden in wat goed is.  

Wat zegt Jezus in het Johannesevangelie? Ik ken de Vader – toen 
de Joden Hem verweten godslasterend te spreken – jullie kennen 
Hem niet, Ik wel en Hij heeft Me gezonden (Joh 8,19). Dit is nu juist de 
ware essentie van wie Jezus is: Hij is Zoon van de Vader en Hij kent 
de Vader zoals niemand anders Hem kent. Hij is volmaakt met Hem 
een - van nature in Hun Godheid - en natuurlijk ook met de Geest.  
Wie Mij ziet, ziet de Vader - Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. 
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij (Joh 14). En hier tot Luisa: 
Ik ben het die je alle wijsheid onderricht, die je de kennis doorgeef 
zodat je ervan kan genieten en verheugen in het goede ervan.  
Geen grotere vreugde dan een ander wezen te leren kennen en lief 
te hebben, daartoe zijn we geschapen. Ja, God eerst, dan anderen.   

Maar ach, wat een vat vol ondeugden is het menselijk verstand! Het 
heeft van die kennis gebruikgemaakt om de Schepper te ontkennen. 

De grote gift van het verstand is het vermogen van de ziel om God 
te kennen en de kennis te ontvangen van alle dingen.  

Aan de derde Akt nam de heilige Geest deel door het schepsel te 
begiftigen met een geheugen. Op die manier zou hij zich, bij het zich 
herinneren van vele weldaden, in een voortdurende liefdesstroom 
bevinden, in een voortdurende relatie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Derde Persoon brengt ons bij het derde vermogen.                  
Het geheugen bewaart al wat we leerden kennen, al wat we met het 
verstand te weten kwamen. Zonder geheugen zouden we niets van 
wat via het verstand naar binnen komt kunnen vasthouden. Het 
geheugen is dus als een reservoir, de plaats waar alles wat kennis 
aangaat wordt bewaard - gelukkig, anders is alles verloren. Dit laat 
ons toe om van wat we kennen te gaan houden en dan te bezitten 
wat we liefhebben - wat een akt is van de wil. Dat is de manier 
waarop God wil dat Zijn Willen in ons leven komt. En hier is dus de 
Geest aan het werk – die bestendige stromen van liefde. Het is door 
de Geest dat ook de Vader en de Zoon in ons kunnen komen leven. 

Liefde moest hem bekronen en omhelzen - zijn hele leven moest er 
op berusten. Maar hoe bedroefd blijft de eeuwige Liefde!               
Dit geheugen herinnert zich genot, rijkdom en zelfs het zondigen. 

Dus in plaats van dit geheugen te laten vervuld zijn van alle 
zegeningen en herinneringen aan wat God allemaal heeft gegeven, 
is het vol van wat de menselijke wil veroorzaakt: de begeerten en 
alles wat samenhangt met het kwaad. Het geheugen kan dus 
worden ingezet voor het goede maar net als de andere vermogens 
ook gaan dienen voor het kwade. 

En zo komt de Heilige Drie-eenheid buiten de gaven te staan die Zij 
Haar schepsel heeft gegeven.  

Dus de plaats die God schiep voor Zichzelf, om er te gaan leven – 
deze plaats heeft het schepsel Hem ontnomen, het heeft Hem eruit 
gegooid, uit het verstand, de wil en het geheugen. 

Mijn verdriet was onbeschrijfelijk bij het misvormd zien van de drie 
vermogens van de mens. Wij hadden Ons Koninkrijk in hem 
gevormd en hij heeft Ons eruit gegooid.” 

Wij hadden onze troon in hem geplaatst en hij heeft Ons ont-troond. 
Een groot verdriet en een immense pijn voor God maar ook voor 
ons. Alle pijn, alle verdriet en lijden op de wereld komt hiervan voort: 
de mens heeft God eruit gegooid, de mens verhindert God te wonen 
in zijn ziel. 

Bij gewetensonderzoek: zonde is niet enkel iets verkeerds doen. 
Zonde gaat veel dieper, het gaat om iets diep in ons waar wij God 
niet toelaten, waar wij ons van God afsluiten.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

Wij kunnen dus wel Gods geboden proberen te doen, Christus gaan 
navolgen, ons best doen, een goed leven leiden - maar wij leiden 
geen heilig leven omdat er diep in ons nog steeds plekjes zijn waar 
we ons verborgen leven, onze verborgen gedachten en gebruiken in 
stand houden - weg van God, soms zodanig verborgen dat we zelf 
niet weten wat ze zijn.                                                                  
Jezus heeft het over de blindheid van de Farizeeën, de blindheid 
van de menselijke wil zoals het voor God in waarheid/werkelijkheid 
is. Het gaat om een verborgen corruptie, een gif in onze ziel, in ons 
verstand met onze denkpatronen, in ons geheugen en in onze wil bij 
wat we plannen te doen. De dingen waar we achteraan gaan en de 
manier waarop we dit doen, de methodes die we gebruiken om onze 
doelen te bereiken vertellen ons veel. Wanneer we bepaalde, zelfs 
grote doelen willen nastreven op basis van onze eigen passies en 
het eigen ego, zullen we nooit het Rijk van Gods Wil bereiken. Goed 
doen voor mensen en God glorie brengen, ja, maar nooit de volheid 
van het leven leven/beleven waartoe we zijn geschapen en waarom 
Christus voor ons stierf. Dit kan maar door een diepe eenheid en 
door de bekering en genezing van de drie vermogens, want ze zijn 
verwond en vervuld van slechte dingen. Zolang de wonden van onze 
vermogens van de ziel niet zijn geheeld kan de diepste bekering niet 
plaatsvinden. Vandaar kennen velen wel een vooruitgang in hun 
spiritualiteit, in hun relatie met God en met de anderen, maar daar 
houdt het mee op. Ze komen immers op het punt waar nog niet alles 
vrij is van corruptie en gezuiverd is. Wij kunnen dus wel een goed 
leven leiden maar een leven ‘in volle gemeenschap met God’ is niet 
mogelijk zonder zich aan God over te geven, zonder een totale 
overgave van de ziel. En dat gaat niet enkel om de wil, ook om het 
verstand en het geheugen. Dit gebeurt door het telkens sterven aan 
onszelf, doorheen alle kleine offers maar vooral door ons aan Gods 
genade over te geven = een akt van vrijheid, de hoogste akt van 
vrijheid die we kunnen stellen. Het is de actiefste akt, zegt Jezus. 
Het gaat niet om een passieve overgave aan God, het is werkelijk de 
meest actieve, het meest productieve en vrije(!) dat je kan doen. Alle 
vermogens van de ziel en de passies zijn zo door God overwonnen 
en in God bestaat vrijheid - de enige plaats waar dit bestaat! Al de 
rest is slavernij, een gebonden zijn aan het menselijk zijn dat niets 
goed kan uit en op zichzelf. Onze wil kan werkelijk niets goed doen 
zonder de Goddelijke Wil en zonder God in ons te laten handelen.  


