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De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 
 

 

 

 

 

 

 

29 september 
HEILIGE AARTSENGELEN 

MICHAËL – GABRIËL - RAFAËL 
 

2 oktober 
HEILIGE ENGELBEWAARDERS 

 
Voorwaar Ik zeg u: 

gij zult de hemel open zien 
en de engelen Gods zien opstijgen en nederdalen 

in dienst van de Mensenzoon. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uit het BOEK van de HEMEL                                                                              
Deel 17 – 30 oktober 1924  
 

waarom de engelen met zo velen zijn en er verschillende koren 
zijn – het belang van elke kennis meer over de Goddelijke Wil  

  

Ik voel dat ik mijn smartelijke geheimen niet aan het papier kan 
toevertrouwen, noch kan uitdrukken wat ik ervaar in mijn gepijnigd 
hart. Ach ja, er is geen martelaarschap dat te vergelijken valt met dat 
van het gemis van mijn lieve Jezus. De martelaar wordt lichamelijk 
gewond en gedood terwijl het martelaarschap van het te zijn beroofd 
de ziel verwondt en haar tot in haar uiterste vezels  verscheurt.      
En wat erger is, het doodt haar zonder ze te doen sterven om haar 
bestendig te slaan op het ijzeren aambeeld van liefde en smart.       
Ik ga doorheen pijnen, die ik in mijn innerlijk voel en die gaan over 
wat ik niet kan zeggen.  Daarom zou ik, als een van de armste 
bedelaars, allen - de engelen, de heiligen, mijn Koningin Mama en 
de gehele schepping - als aalmoes voor mij om een woord, om een 
gebedje tot Jezus willen vragen. Op die manier kan Hij, door allen 
aanroepen, tot medelijden worden bewogen met de kleine dochter 
van Zijn Willen, en haar doen terugkeren vanuit de moeilijke 
ballingschap waarin ik me bevind.  
 
Daarna dacht ik aan wat me door de geest ging, namelijk dat het me 
leek dat ik in plaats van Jezus mijn engelbewaarder naast mij had. 
En ik zei bij mezelf: ‘Waarom de engel en niet Jezus?’  
 
Op dit ogenblik voelde ik Hem in mij bewegen en Hij zei: 
“Mijn dochter, wil je weten waarom het engelen zijn?  
Omdat zij mooi en zuiver bewaard zijn gebleven zoals ze uit Mijn 
hand zijn voortgekomen en omdat zij altijd behouden zijn in die 
eerste akt waarin zij werden geschapen. Daarom bevinden zij zich - 
in deze eerste akt van hun bestaan - in die ene enkele akt van Mijn 
Wil die, geen opeenvolging kennend van akten, niet verandert, noch 
kleiner of groter wordt, en bevatten zij in zich al het mogelijke en 
denkbare. En de engelen, in deze ene akt van Mijn Wil - van waaruit 
zij het licht zagen - bewaard gebleven, houden zich onveranderlijk, 
mooi en zuiver. Niets van hun oorspronkelijke bestaan hebben zij 
verloren en al hun geluk bestaat in het zich vrijwillig handhaven in 
deze ene enkele akt van Mijn Wil.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles vinden zij in het circuit van Mijn Willen en om gelukkig te zijn 
zoeken zij niets anders dan wat Mijn Wil hun aanbiedt.  
Maar weet je waarom er verschillende engelenkoren zijn, het een 
superieur aan het andere? Er zijn er die zich dichter bij Mijn troon 
bevinden - weet je waarom? Omdat er zijn aan wie Mijn Wil een 
enkele akt van Mijn Wil manifesteerde maar ook aan wie Hij er 
twee, drie, vier (opklimmend tot het negende koor) manifesteerde. 
En met elke akt meer door Mijn Wil gemanifesteerd, maakten zij 
zich superieur aan de andere. Ze werden beter in staat en waardiger 
om dichter bij Mijn troon te vertoeven. Hoe meer Mijn Wil dus in 
hen wordt gemanifesteerd en zij in Hem stand houden, hoe meer zij 
zijn verheven, mooier en gelukkiger gemaakt en superieur aan 
anderen.  
Zie dan, hoe het al in Mijn Wil is en in het zich in Hem weten te 
behouden, zonder Hem ooit te verlaten. In deze Wil waaruit zij 
voortkomen en in het meer of minder kennen van Mijn Verheven Wil 
worden de verschillende engelenkoren gevormd, hun onderscheiden 
schoonheid, hun verschillende taken, de hemelse hiërarchie.   
 
Indien jij wist wat het betekent meer over Mijn Wil te weten, in Hem 
een akt meer te doen, in Hem bewaard te blijven en in deze gekende 
Wil van Mij - van waaruit de opdracht, de schoonheid, de verheven-
heid van elk schepsel is samengesteld - te handelen, o, hoeveel meer 
zou je de verscheidenheid aan kennis waarderen die Ik jou over 
Mijn Wil heb geopenbaard.  
Een enkele kennis meer over Mijn Wil verheft de ziel tot zo een 
verheven hoogte dat de engelen zelf verrukt en verwonderd zijn 
en Mij onophoudelijk ‘heilig, heilig, heilig’ toejuichen. 
Mijn Wil maakt zich kenbaar en roept dingen op uit het niets, 
vormt wezens uit het niets. Hij manifesteert Zich en verfraait, Hij 
manifesteert Zich en verheft het schepsel, Hij manifesteert Zich en 
breidt het Goddelijke Leven uit in het schepsel, Hij manifesteert 
Zich en vormt in haar nieuwe en nooit eerder gekende wonderen. 
Door het vele dat Ik jou over Mijn Wil heb geopenbaard kan je dus 
begrijpen wat Ik met je wil doen en hoezeer Ik je liefheb, en hoe je 
leven een keten moet zijn van bestendige akten gedaan in Mijn Wil. 
Indien het schepsel, net als de engel, nooit die eerste akt van waar-
uit Mijn Wil haar het licht liet zien, had verlaten - wat een orde - 
wat een wonderen zouden er dan niet op aarde worden vastgesteld?  
 
Mijn dochter, verlaat dus nooit je oorsprong waarin Mijn Wil jou 
schiep en laat Mijn Wil altijd je eerste akt zijn.”  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

UITNODIGING 
Goddelijke Wil-samenkomst 

 
AKTEN IN DE GODDELIJKE WIL 

 
 
“Mijn geliefde dochter, Ik houd zoveel van akten gedaan in Mijn Willen dat, van 
zodra de ziel in Hem binnenkomt om te handelen, de schaduw van Mijn licht 
haar omringt en Ik Me haast opdat Mijn akt en die van haar een zouden zijn... 
Het stellen van akten in Mijn Willen is het wonder van alle wonderen, 
weliswaar zonder lawaai, zonder menselijke toejuiching. Het is Mijn ware 
triomf over de gehele Schepping. En gezien het volkomen goddelijke triomf is, 
zwijgt het menselijke en heeft het geen gelijkwaardige woorden om de triomf 
van Mijn verheven Wil toe te juichen.”                                         (deel 15, 9.4.1923) 

 
Gezien de coronamaatregelen het toestaan organiseren we opnieuw 
onze GW-samenkomsten van het najaar. Wel blijven we voorzichtig 
en zorgen we ervoor dat de groepen niet te groot worden én dat er 
voldoende wordt verlucht.                                                                         
Wij plannen 3 conferentienamiddagen met eventueel nog een 4de 
indien dit nodig zou blijken. 
 
WELKOM op zaterdag 23 oktober van 14 tot 17 u 
                  of donderdag 28 oktober 
                  of zaterdag 30 oktober 
                  (of zaterdag 6 november – dus enkel indien nodig) 
 
Afspraak in het HUIS van de GODDELIJKE WIL – Varendriesstraat 30  
- DRONGEN  voor een gebedsmoment, conferentie en Eucharistie. 
We eindigen met een kop koffie/thee. 
 
Inschrijven is zoals altijd  ZEKER NODIG, ook dit keer staat dus nog een 
limiet op het aantal aanwezigen. Wil het daarom TIJDIG doen, a.u.b. Indien je, 
na je eerder te hebben aangemeld, uiteindelijk toch niet kan komen, laat ook dit 
dan weten! Dankjewel.  
Het kan telefonisch tel: 09/227.97.59  of via e-mail: 
goedeledemaeyer@hotmail.com  
Voor een deelname in de onkosten graag €5. 
Bij eerder fris weer is het wellicht aangeraden iets extra mee te brengen om aan 
te trekken, de ramen zullen immers open staan. 
 


