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We zijn halfweg oktober – ROZENKRANSMAAND.  
Over enkele dagen gaan de conferentienamiddagen door – WELKOM!                        
Een volgende nieuwsbrief is voor erna. 
 

Gaan we, samen met Luisa, nog even terug naar het Feest van Onze-
Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Op die dag in 1928 werd Luisa op 
vraag van de H. Annibale Maria di Francia, die kort ervoor overleed, 
naar het klooster gebracht van de Zusters van de Goddelijke Ijver, 
de orde door hem gesticht. 
 

‘Het werd avond van deze dag toegewijd aan de Koningin van de 
Rozenkrans, de Koningin van de overwinning en de triomf. Hier 
volgt nog een ander mooi teken. De hoog verheven Vrouw over-
won haar Schepper. Zij bekleedde Hem met haar kettingen van 
liefde en bracht Hem van de Hemel naar de aarde.   Zo kon Hij het 
Rijk van de Verlossing vormen. Op dezelfde manier zal de liefelijke 
en krachtige kroon van haar Rozenkrans haar bij God opnieuw 
doen overwinnen en triomferen. Zij zal het Rijk van het Goddelijk 
Fiat verwerven om het te midden van de schepselen te brengen.’ 

MARIA, KONINGIN VAN DE ROZENKRANS EN KONINGIN VAN DE 
GODDELIJKE WIL, MET U BIDDEN WIJ - HEEL INTENS EN IN NAAM 
VAN ALLEN - OM DIT RIJK VAN GODS FIAT! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En Luisa vertelt verder in diezelfde passage uit deel 25 - 7.10.1928 : 
 

Ik had nooit kunnen denken dat ik nog diezelfde avond naar het 
‘Huis van de Goddelijke Wil’ zou verhuizen dichtbij mijn Gevangene 
Jezus. Ik smeekte Hem mij niet te laten weten wanneer dit zou 
gebeuren. Zo een akt mocht niet worden ontheiligd door mijn 
menselijke wil. Ik wou dat er niets van mezelf zou in te vinden zijn 
maar dat in alles de Goddelijke Wil handelde.  

Het was acht uur ‘s avonds. Tegen alle gewoonte in kwam de 
biechtvader. De eerwaarde overste van de zusters had hem 
gesmeekt dat ik in gehoorzaamheid zou instemmen en de overste 
tevreden zou stellen. Ik verzette mij enigszins omdat ik dacht dat 
indien de Heer dit wou, het veeleer in de maand april zou zijn, 
wanneer het warmer was. Er kon dus wellicht nog worden over 
nagedacht. Maar de biechtvader drong zo sterk aan dat ik wel niets 
anders kon dan toegeven. Rond half tien ‘s avonds werd ik dus naar 
het Huis gebracht, dichtbij Jezus, mijn Gevangene.                           
Dit is het kleine verhaal dat vertelt waarom ik me in het ‘Huis van 
de Goddelijke Wil’ bevind. 

En nu ga ik verder.  

's Nachts bleef ik alleen met mijn sacramentele Jezus. Mijn ogen 
waren gevestigd op het deurtje van het tabernakel. Soms leek het 
me dat de godslamp, die voortdurend flikkerde, zou gaan doven. 
Maar daarna leefde ze weer op. Het sloeg om mijn hart en ik 
vreesde dat Jezus in het donker zou achterblijven.  

En mijn altijd beminnelijke Jezus, bewegend in mijn innerlijk, drukte 
mij in Zijn armen en zei me:                                                               
“Mijn dochter, vrees niet, de lamp zal niet uitgaan. En indien ze uit 
zou gaan, dan heb ik jou nog, een levende lamp. Het is een lamp die 
met jouw flikkeren, meer dan met het flikkeren van de godslamp, 
onophoudelijk tot Mij zegt: ‘Ik houd van U...’ Ach, hoe mooi is de 
flikkering van jouw ‘ik houd van U’.                                                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je flikkeren drukt jouw liefde uit voor Mij. En verenigd met Mijn Wil 
vormen we van beide willen nog één enkele.                                  
Hoe mooi is jouw lamp en jouw ‘ik houd van U’. Ze is niet te 
vergelijken met de godslamp die brandt voor Mijn tabernakel van 
liefde. Meer zelfs, met Mijn Goddelijke Wil in jou, vorm jij het 
flikkeren van jouw ‘ik houd van U’ in het centrum van de Zon van 
Mijn Fiat. En Ik zie en Ik hoor niet een lamp maar een zon die voor 
Mij brandt.   

Je bent welkom, Mijn gevangene. Jij bent gekomen om jouw 
Gevangene gezelschap te houden. Wij bevinden ons alle twee in de 
gevangenis – jij in bed, en Ik in het tabernakel. Het is juist dat we 
dicht bij elkaar zijn. Nog meer, gezien het doel dat ons gevangen 
houdt hetzelfde is: de Goddelijke Wil, de liefde en de zielen. Hoe 
aangenaam zal Mij dus het gezelschap zijn van Mijn gevangene! 
Wij zullen het samen aanvoelen om het Rijk van Mijn verheven Fiat 
voor te bereiden. Maar weet, Mijn dochter, dat Mijn liefde jou voor 
was. Ik was de eerste om Mezelf in deze gevangeniscel te plaatsen 
en te wachten op Mijn gevangene en jouw liefelijk gezelschap.      
Zie dan hoe Mijn liefde de eerste was om naar jou toe te komen. 
Hoe hield Ik van jou en hou Ik van jou! Zo bracht Ik vele eeuwen van 
gevangenschap door in dit tabernakel. Nooit voorheen had Ik een 
gevangene die Me gezelschap wou houden en zo dicht bij Mij wou 
blijven. Ik was altijd alleen of hooguit in het gezelschap van zielen 
die geen gevangenen waren. In hen zag Ik niet Mijn zelfde ketens. 
Nu is eindelijk de tijd aangebroken wel een gevangene te hebben. 
Iemand om bestendig naast Mij te houden onder Mijn sacramentele 
blikken. Enkel de kettingen van Mijn Goddelijke Wil houden haar 
gevangen. Er kan Mij geen liefelijker en aangenamer gezelschap 
te beurt vallen. Vanaf nu willen wij, terwijl we samen gevangen 
zijn, ons bezighouden met het Koninkrijk van het Goddelijke Fiat. 
Wij zullen samen werken en ons samen offeren om Het aan 
schepselen bekend te maken. 

Laten ook wij ons ketenen door de Goddelijke Wil en met regelmaat 
knielen bij een tabernakel en ook dit in naam van allen… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

Het einde van het kerkelijk jaar komt dichterbij. 

Over nog een aantal weken start de Advent waarin we ook nu weer, 
negen dagen voor Kerstmis - samen in de Goddelijke Wil - onze 
KERSTNOVEEN zullen aanvangen, de kerstnoveen opgetekend door 
Luisa bij het begin van haar dagboek, HET BOEK VAN DE HEMEL. 

Vorig jaar kregen jullie langsheen de GW-nieuwsbrieven elke dag van 
de noveen aangeboden, met daarbij het commentaar gegeven door de 
officiële ASSOCIATIE LUISA PICCARRETA te Corato. 

Wat Luisa schreef én wat de Associatie ons bezorgde werd nu 
gebundeld in een brochure. 

Wie naar een van de conferentienamiddagen komt zal deze brochure 
hier kunnen vinden. 

 

WELKOM aan allen die zich al aanmeldden en wie zich nog zullen 
aanmelden voor zaterdag 23 oktober 

                 of donderdag 28 oktober 

                 of zaterdag 30 oktober 

Gezien deze samenkomsten wordt een volgende GW-nieuwsbrief pas 
erna verwacht. 


