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De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 

ALLERHEILIGEN 
ALLERZIELEN 

 

Hoe ontzagwekkend is uw Naam, Heer, 
want Gij hebt uw heiligen             

met luister en eer gekroond           
en hen gesteld                          

over het werk van uw handen. 
 

Uit HET BOEK VAN DE HEMEL                             deel 15 – 24.1.1923 

“Mijn dochter, in Mijn eeuwige Wil vind je al Mijn akten, net zoals 
deze van Mijn Mama. Als in een mantel omvatten ze alle akten van 
de schepselen, van het eerste tot het laatste dat zal bestaan.  

Niet enkel de gedachten maar al de akten die Jezus en Maria deden 
voor de Verlossing en Heiliging van de wereld waren er. 

Deze mantel bestaat uit twee delen: het ene deel richt zich naar de 
Hemel om Mijn Vader, met een Goddelijke Wil, alles wat de 
schepselen Hem verschuldigd zijn - liefde, glorie, eerherstel en 
voldoening - terug te geven. Het andere blijft tot verdediging en 
hulp van de schepselen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

Niemand anders ging Mijn Goddelijke Wil binnen om al te doen wat 
Mijn Mensheid deed. Mijn heiligen hebben Mijn Wil gedaan, maar 
zijn er niet binnengekomen om alles te doen wat Mijn Wil doet en, 
als in een enkele wenk, alle akten te nemen van de eerste tot de 
laatste mens.  

En maar nog eens, Jezus zei dit vaak: de heiligen deden Gods 
Wil en in zekere mate leefden sommigen in Hem voor zover het 
toen mogelijk was. Hier echter – tot Luisa - spreekt Jezus over de 
volheid van het Leven in Zijn Wil die Hij haar in deze Goddelijke 
Wetenschap (deze omschrijving werd voor het eerst gebruikt door 
de H. Annibale Maria di Francia. Hij was het die de eerste negentien 
delen van Luisa’s dagboek uitgaf) openbaarde en deed optekenen in 
het Boek van de Hemel en in haar andere geschriften.                                  
Ja, de heiligen deden Mijn Wil maar ze hadden niet de volle 
kennis om in Hem binnen te gaan.                                                              
En dit is het wat Ik de wereld NU geef. Het is geen nieuwe open-
baring maar een nieuwe waardering, een nieuw begrijpen en 
verstaan in een nieuw licht van wat God al altijd heeft gedaan - 
het licht van leven in de Wil van God levend in ons.  

Het is zeker niet de eerste keer dat hierover wordt gesproken in de 
geschiedenis van de Kerk, in de geschiedenis van de spiritualiteit. 
Zo zei Bernardus van Clairvaux: er komt een tijd dat we verder, 
voorbij het doen van Gods Wil moeten gaan om in die Wil te gaan 
leven. Ons leven is immers in Zijn Wil en Gods Wil is in ons. Zo zie 
je dat men er in de Kerk al over sprak maar zonder het ten volle te 
begrijpen. Dit komt werkelijk maar met het Boek van de Hemel. 

Bij het doen van Mijn Wil komt men er niet toe te doen al wat Mijn 
Eeuwig Willen bevat.           

Doen wat Gods geboden ons opleggen is goed en nodig – een 
eerste vereiste -  maar door enkel Mijn Wil te doen kom je niet 
binnen in de volheid van al wat Ik ben en van al wat Ik je kan 
geven. Daarvoor moet je er de kennis over bezitten en pas dan 
kan je in Mijn Wil gaan leven.       

    

Gods Heiligen aanschouwen zijn gelaat. 


