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LEVEN in de GODDELIJKE WIL… zoveel meer dan het doen van Gods Wil…  
Maar zolang men er niet over hoorde of las kan men er niets over weten en 
kan men het niet kennen. KENNIS is uiterst belangrijk! 
“Hoe meer deze kennis van het leven in Mijn Wil zijn weg vindt, hoe 
meer Hij zal geliefd worden. En liefde zal in mensen al het goede 
absorberen dat de kennis in hen tot leven zal hebben gebracht.”(uit 
deel 14) 
“Deze kennis zal zoveel liefde oproepen dat schepselen er alles 
zullen aan doen om Hem in hun midden te laten regeren.”(uit deel 15) 
 
Daarom worden er conferenties gegeven, daarom worden er GW-nieuwsbrieven 
samengesteld, daarom het aanzetten tot lezen van Luisa’s geschriften, daarom 
bestaan er gebeds- en studiegroepen. 
 

GW-gebeds- en studiegroepen – wat houdt dit in?                                                        
Op onze website www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org kan je volgende 
informatie lezen:                                                                                         

Een groep is geen noodzakelijk gegeven maar wel een aangewezen en 
belangrijk hulpmiddel!  

Het ontstaan van elke groep is uniek, afhankelijk van de concrete, 
plaatselijke omstandigheden. Iedere groep bepaalt dus zelf waar, wanneer, 
hoelang en hoe vaak er wordt samengekomen. Het komt er wel op aan de 
bijeenkomst te houden op een juiste manier en zo voor eenheid en 
eenvormigheid te zorgen, in het belang van de zalig- en heiligverklaring 
van Luisa. 

Tijdens elke samenkomst is er gebed en dialoog op basis van wat 
Luisa heeft geschreven. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebedsgedeelte bestaat uit het samen bidden van Luisa’s gebeden die 
te vinden zijn in het gebedenboekje maar ook in de verschillende FIAT-
boeken (zo zijn er de overwegingen bij de rozenkransmysteries, de 
kerstnoveen,…). Verder wordt er zeker en vast een gedeelte uit de Uren van 
de Passie overwogen!                                                                        

Aanbevelingen:                                                                                                                    
De Maagd Maria in het Rijk van de Goddelijke Wil bevat eveneens 
aangewezen overwegingen, net als de Rondzangen (FIAT I en II en III), 
Heiligen in de Goddelijke Wil (Sergio Pellegrini), De Zon van Mijn Wil 
(officiële biografie vanuit het Vaticaan), Licht op je Dag,…                                
Maar ook de Schrift en de kerkelijke documenten. 

Voor het studiegedeelte gebruiken we Luisa’s dagboek – het BOEK VAN 
DE HEMEL.  We beginnen waar Luisa zelf is begonnen, bij het eerste deel, 
om zo stelselmatig op te klimmen naar de hogere delen. We volgen dus het 
leerproces, de pedagogische aanpak die Jezus hanteerde om Luisa te ‘leren 
leven in de Goddelijke Wil’. We lezen passage na passage (elk om beurt) en 
gaan hierbij commentaar geven/vragen stellen = contemplatief dialogeren.  

- - - - - - - - - - - - 

Uit deel 14 (jullie vijfde bundel van het BOEK van de HEMEL, blz 96) 
 
Jezus tot Luisa én tot ons: “Ik ben geen geïsoleerde God – neen, Ik 
wil het schepsel samen met Mij.  
 

Hij kan het niet alleen doen, Hij heeft ons nodig om het samen te 
doen met Hem. Dit is de roep aan ons adres, dit is onze uitdaging, 
onze roeping…         
 

Ik wil het schepsel samen met Mij. 
  

Dit is het doel van de Schepping! God was nochtans volmaakt in 
Zichzelf, eeuwig liefhebbend in Zijn Drie  Personen – waarom had 
Hij de Schepping dan nodig? Zijn liefde is zo groot, zo oneindig, zo 
immens dat Hij deze buiten Zichzelf wou uitstorten en daarom niet 
alleen wou blijven. In Zijn eeuwige liefde wou Hij anderen bij Zich om 
hierin deel te nemen – niet van nature maar door genade, in een 
geschapen natuur buiten Hem. Iemand die een kon zijn met Hem. 

 

Mijn echo moet weerklinken in die van hem en de zijne in die van 
Mij, en zo een enkele vormen. En wanneer Ik zo vele eeuwen heb 
gewacht om de kennis door te geven over Mijn Willen, handelend in 
het schepsel en de zijne - bijna tot op Mijn zelfde niveau verheffend 
– handelend in Mij, was het om het schepsel voor te bereiden en 
geschikt te maken om van minder naar meer kennis over te gaan.  
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Zelfs de Schrift zegt dat: Hij maakt ons tot een kleine god. 
Hij vergoddelijkt ons, maakt ons een met Hem en doet ons aan Zijn 
Goddelijk leven deelhebben zodat we een kleine geschapen god 
worden die Hem toebehoren, die een deel zijn van Hem.             
(2Petr 1,4: deel krijgen aan Gods eigen wezen) 

           En ja, het vroeg vele eeuwen om ons in kennis te stellen van Zijn     
           inwendig leven ‘van minder naar meer’. Kijk maar hoe dit al 2000  
           jaar plaatsvindt in de Kerk. Alle kerkelijke doctrines werden bij het    
           ontstaan van de Kerk nog niet ten volle begrepen. (Zei Jezus zelf niet:  
            “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar ge kunt het nu niet verdragen.” Joh 16,12) 
           Het vroeg eeuwen om deze kennis - als voorbereiding op de nog  
           grotere kennis: leven in de Goddelijke Wil - te begrijpen.  

En ook al is het geen nieuwe goddelijke openbaring maar wel een 
voortzetting van goddelijke openbaring, het helpt ons de goddelijke 
openbaring te leven/beleven, iets waartoe we nog nooit eerder 
bekwaam waren. 
KKK 67: het doel (de rol) van een privé openbaring: “het helpen van de 
christenen uit een bepaald tijdperk van de geschiedenis om de goddelijke 
openbaring voller te beleven.”  
Dat is het dus waartoe kennis ons in staat stelt. 

 
Ik ging te werk als een leraar die eerst afzonderlijke klinkers en 
medeklinkers moet aanleren, om dan tot samenstellingen (woorden, 
zinnen, teksten) over te gaan. Tot nu was over Mijn Wil niets gekend, 
tenzij de klinkers en medeklinkers.  
 

Een leraar moet beginnen bij het begin – bij alles wat we leren is dit 
nodig: een geleidelijk aan iets opbouwen. Dus steeds vertrekken bij 
de basiskennis. Dit geldt ook bij het verwerven van spirituele kennis: 
geleidelijk aan! Vandaar dat we beginnen bij de eerste volumes van 
Luisa’s dagboek om zo stapsgewijs - net als zij deed – hoger op te 
klimmen. Wij zijn zeker niet meer of beter dan Luisa… 
En gezien zij dit alles, in volle gehoorzaamheid aan de Kerk, neer- 
schreef kan de kennis over het leven in de Goddelijke Wil zich gaan 
ontvouwen in wie haar geschriften lezen. Hierdoor kunnen allen 
ontdekken en leren hoe de Goddelijke Wil innerlijk aan het werk was 
in de Ziel van Jezus en hoe Hij wil werken in onze ziel. 

 
Het was dus nodig dat Ik overging tot samenstellingen en dit zal het 
leven in Mijn Willen ontvouwen! Het eerste geschreven werk wil Ik 
van jou en als je aandachtig bent zal je het goed doen. Je zult Me de 
eer geven te schrijven over een thema dat Jezus je aanreikt, het 
nobelste thema: het Eeuwige Willen.  


