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Op 23 en 28 en 30 oktober en ook nog op 6 november werden er 
dus vier GW-conferentienamiddagen georganiseerd, en jawel, ‘op een 
veilige manier’. Vier keer kwamen we samen om ons nog intenser te 
verdiepen in die Goddelijke wetenschap (een heel ander gegeven dan 
de menselijke wetenschap die maar niet opgelost krijgt wat ze dacht 
en beweerde te kunnen oplossen). 
 
Wat een rijkdom wordt ons NU, langsheen de geschriften van Luisa 
– die al de kennis over die Goddelijke wetenschap bundelen – niet 
aangeboden! Leven in de Goddelijke Wil dat veel meer betekent dan 
het doen van Gods Wil! 
 
‘Ik zou niet weten wat voor een nog ontzagwekkender leven er 
zou zijn dan deze manier van leven’, zei Fr. Robert Young die nu 
net 4 jaar geleden het Leven in de Goddelijke Wil op aarde ruilde 
voor het perfecte Leven in de Goddelijke Wil in de Hemel. 
 
Blijven we onze kennis verruimen door het lezen en herlezen van wat 
Luisa optekende én door steeds weer in groepjes samen te komen 
én ook conferenties te volgen. 
 
We blijven met aandrang uitgenodigd worden om akten te doen in het 
Willen van God – in naam van allen – tot glorie van de Vader en voor 
het goed van elkeen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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.  

Jezus houdt van deze akten omdat het de Zijne zijn. Onze akten 
zetten Zijn menselijk leven verder hier op aarde en automatisch 
verenigen we deze met de akten die Hij deed in de tijd en die nu 
eeuwige akten zijn. En dus zegt Hij dat Hij ervan houdt de ziel te 
zien doen wat Hij al deed, om samen met Hem het herstel van het 
Rijk te brengen. En dan – een paradox - de schaduw van Mijn licht 
omringt haar en onze akten worden een. 

Daar Ik de eerste akt ben van de gehele Schepping zou al het 
geschapene zonder Mijn eerste beweging verlamd zijn, zonder 
kracht en niet in staat tot de minste beweging.  

Wanneer er geen beweging is, is er geen leven. Leven is bewegen.           
Wanneer het hart stopt met kloppen, dan stopt de ademhaling en 
eveneens alle bewegingen van het lichaam en is het leven weg. 

Het leven is in beweging, zonder dit is alles dood. Ik ben dus de 
eerste beweging en Ik geef leven en breng alle andere bewegingen 
in akt. Bij Mijn eerste beweging komt de Schepping dus tot rond-
draaien.  

Het gaat als bij een apparaat: bij de aanraking van de eerste 
beweging van het eerste wiel beginnen alle andere wieltjes rond te 
draaien. Kijk eens, hoe het bijna natuurlijk is voor wie in Mijn Wil 
handelt om te bewegen in Mijn eerste beweging. En handelend in 
Mijn beweging komt zij tot het zich vinden en handelen in de 
beweging van alle schepselen.  

Als ons kleine wiel begint te bewegen bij aanraking door het eerste 
wiel kunnen alle anderen ook gaan bewegen, na door ons te zijn 
aangeraakt. Dus de eerste beweging (Hij) zet alles in beweging – 
alle andere schepselen en ook het universum. 

En Ik zie en voel hoe het schepsel Mij - vloeiend in Mijn eigen 
beweging - in al hun bewegingen, voor de vele beledigende 
menselijke akten die anderen Me geven, net zo veel goddelijke akten 
geeft.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat is de betekenis van eerherstel, van plaatsvervangend handelen 
en God alles terug te geven. Neen, niet op eigen kracht maar door 
de kracht van Jezus en handelend samen, door, met en in Hem.     
En natuurlijk ook met Maria die het als schepsel (een heel bijzonder 
schepsel) perfect deed.                                                                     
Zo zijn we in staat God eerherstel te brengen voor alle verkeerd 
uitgevoerde akten en al de akten die niet werden gedaan en niet 
goed werden gedaan. Jezus offert ze dan de Vader, op een perfecte 
manier. En dit alleen omdat de ziel met Hem handelt in Zijn eerste 
beweging, in Zijn Goddelijke Wil. Dit is de reden waarom Jezus kan 
zeggen dat de Mensenzoon, die ook Zoon van God is, autoriteit en 
kracht heeft door de Goddelijke Wil die Hij bezit van nature. Wij dus 
niet, wel door de genade ons gegeven langsheen de sacramenten 
en het goede dat we verrichten in ons leven. 

Dit enkel en alleen omdat zij handelde in Mijn eerste beweging. 
Daarom zeg Ik dat wie leeft in Mijn Willen, plaatsvervangend werkt 
voor allen, Mij tegen allen verdedigt en Mijn beweging – dit is Mijn 
Leven – in veiligheid brengt.   

Wij brengen Jezus‘ akten terug in beweging in de plaats van al die 
andere akten die schepselen niet deden.                                    
Jezus bezat die eerste beweging in Zich als Mens op aarde gezien 
Hij beide naturen in één persoon was. In Zijn Mensheid alleen zou 
Hij die kracht niet hebben gehad – enkel door één te zijn met Zijn 
Godheid in de Drie-eenheid had Hij deze eerste beweging.  
Wanneer jij dit nu doet met Mij, breng jij het op een veilige plaats 
waar het veilig kan bewaard blijven 

Het is daarom dat handelen in Mijn Willen het wonder van alle 
wonderen is, weliswaar zonder lawaai, zonder menselijke 
toejuiching.  

Is dit een leven dat alle aandacht trekt? Moeten wij ophefmakende 
akten doen? Moeten wij op de voorgrond willen treden? Moeten wij 
de lens op ons gericht weten? NEEN. En ja, er zijn wel personen die 
de aandacht naar zich toetrekken maar dit is dan hun menselijke wil. 
Het ziet er dus niet naar uit als een mirakel – het is het grootste 
mirakel maar het meest verborgen mirakel.  
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Daarom zegt Jezus ook dat, als wij Zijn Wil willen verstaan, we naar 
Zijn verborgen leven moeten kijken – het leven in de Goddelijke Wil 
is verborgen en het gebeurt in de meest alledaagse akten. Het is 
dus de universele roep tot heiligheid want je hoeft helemaal geen 
speciaal onderricht te krijgen, beroep of positie, zelfs je roeping 
speelt geen rol. HET ENIGE WAT TELT IS DAT JIJ JE WIL WENST/ 
VERLANGT TE VERENIGEN MET WAT JEZUS HEEFT GEDAAN 
EN DOOR ONS VERDER WIL DOEN OP AARDE IN ZIJN KERK,  
IN ZIJN MENSEN. Vandaar is het niet ophefmakend, trekt het niet 
de aandacht, zoekt het geen belangstelling, vraagt het geen eer en 
glorie… het is verborgen en stil –  de grootste wonderen zijn stil en 
verborgen.  

Het gaat om de ziel – wat met het lichaam gebeurt, de wonderen die 
aan het lichaam gebeuren, dit alles gaat voorbij! Ga dus niet op 
zoek, rijd geen ellenlange afstanden om wonderen te zien gebeuren 
die van voorbijgaande aard zijn. Natuurlijk verlangen we genezing 
maar is het niet veel grootser, belangrijker om innerlijk een wonder 
te ontvangen dan iets fysisch. Het wonder dat gebeurt aan onze ziel, 
dat verandert het leven hier op aarde én in de Hemel. En ja, Jezus 
genas, deed dus wonderen die men kon zien maar de effecten van 
leven in de Goddelijke Wil zijn voor Hem een veel groter wonder die 
na onze dood wel degelijk ons leven zal bepalen. Hier op aarde 
zullen we het echter niet zien… 

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.” 

Dit is Christus‘ overwinning!                                                            
Zijn triomf over zonde en dood, over het kwade en over satan is Zijn 
grootste triomf te zien in Zijn Verrijzenis, maar wat Hij deed toen Hij 
‘neerdaalde ter helle‘ werd niet gezien. Het herstel van het Koninkrijk 
is dus niet visueel waar te nemen, vandaar: ‘Men kan niet zeggen: 
kijk hier is het, of daar is het. Want het Rijk van God is midden onder 
u.‘ (Lc 17,21) Het gaat om iets innerlijk, iets verborgen, in je en onder 
jullie… Ga dus niet elders zoeken maar zoek binnenin je…                               

                                                                                                      (Deel 15 – 9.4.1923) 


