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Hoe belangrijk blijft ons bidden en smeken – in de Goddelijke Wil, 
hoe nodig blijft het doen van onze akten – in de Goddelijke Wil, 
hoe essentieel is het brengen van eerherstel – in de Goddelijke Wil 
en dit alles telkens opnieuw in naam van allen uit het verleden, het 
heden en de toekomst! Onze wereld, onze Kerk heeft er vandaag, 
meer dan ooit, een uiterste behoefte aan. 
Zo vele dingen blijven de verkeerde kant opgaan. Al zolang, maar 
zeker nu, wordt Gods Liefde niet erkend maar beledigd. Velen leven 
zo ver van Hem verwijderd en gebruiken hun vermogens – verstand, 
wil en geheugen – niet zoals Hij het wil … 
 

Met Luisa bidden we: 
 

‘Mijn geliefde Goed, samen met U wil ik alle akten volgen die Uw 
Mensheid verrichtte in de Goddelijke Wil. Waar U komt, wil ik ook 
zijn, om ervoor te zorgen dat U in al Uw akten ook deze van mij 
vindt. In de Verheven Wil doorliep Uw verstand elk verstand van de 
schepselen om de hemelse Vader op een goddelijke manier glorie, 
voldoening en eer te geven voor elke gedachte van het schepsel, en 
elk van hun gedachten te bezegelen met het licht en de genade van 
Uw Wil. Op die manier wil ook ik doorheen elke gedachte gaan, van 
de eerste tot de laatste die in menselijke geesten leven zal hebben, 
om te herhalen wat door U werd gedaan. Nog sterker, ik wil me 
verenigen met de akten van onze hemelse Mama, die nooit achter-
bleef maar altijd samen met U voortsnelde, en met de akten die Uw 
heiligen hebben gedaan.‘  
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Luisa wil dus doen wat Jezus deed tijdens Zijn Leven en nog steeds doet.        
Door in het Boek van de Hemel te lezen weten we dat Jezus alle akten van 
de gehele mensheid deed op een perfecte manier om ze aan de Vader te 
geven. Maar ook glorie en liefde alsof allen - wanneer ze ook leefden en 
zullen leven - glorie en liefde gaven aan de Vader, en hun leven perfect 
leefden tot eer van Hem. Immers, sinds de zondeval van Adam en Eva 
deed en doet de mensheid dit niet…                                                                                   
Dit is de betekenis van de Verlossing: Hij redde ons niet enkel maar tot 
glorie van Zijn Vader herdeed Hij het leven, van elk van ons, in de Wil van 
de H. Drie-eenheid.                                                                                                       
En nu zegt Jezus tot Luisa én tot ons: Ik wil dat je met Mij meedoet in wat Ik 
heb gedaan. Laat Mijn akten verder gebeuren op aarde zodat wat Ik deed 
niet sterft maar vruchtbaar en effectief is. Zo zal wat Ik deed, en ook alle 
gevolgen ervan, de glorie aan de Vader vermeerderen. Ja, dit gebeurde 
natuurlijk al perfect maar als jij nu met Mij meedoet kan het nog meer zielen 
helpen om dit Rijk binnen te komen. Zo gaat Luisa doorheen het verstand, 
de gedachten van elk en wil ze Jezus volgen in al wat Hij deed.                 
Hij ging doorheen elk menselijk verstand om ons te verlossen en iedere 
gedachte van elk schepsel perfect te maken.                                             
We kunnen het ons amper voorstellen: de miljarden mensen op aarde, 
doorheen de hele geschiedenis, hoeveel kwade gedachten zijn er al niet 
geweest en komen er nog steeds bij!… In de Wil van de Drie-eenheid gaat 
Jezus dus door al deze gedachten van elk verstand om het mogelijk te 
maken dat al deze gedachten -uiteraard veranderd- aan de Vader worden 
gegeven. Jezus wil deze gedachten verlossen en ze heilig maken door de 
kracht van de Wil van de Vader. Dit is het dus wat Jezus op een eeuwige 
manier samen met de Vader en de H. Geest deed en doet. En nu vraagt Hij 
aan ons om dit te doen in de tijd. Wanneer tijd en eeuwigheid zullen zijn 
verenigd zal Gods Wil vervuld zijn.                                                                  
Dat is nu juist wat in Jezus gebeurde: tijd en eeuwigheid, Hemel en aarde, 
mensheid en God kwamen in Zijn Persoon samen.                                              
Zijn Mensheid is nu verheerlijkt in de Hemel en dus zegt Hij: nu vorm jij Mijn 
Mensheid hier op aarde, in de Kerk.                                                                          
Zo ga jij nu door elk verstand van elk schepsel van alle tijden, voor wie de 
Vader barmhartigheid en vergeving voorziet.                                                       
Wij moeten dus eerherstel brengen in eenheid met Jezus en Maria en met 
wat Zij op aarde zijn begonnen om zo, samen met Hen, dit alles tot een 
perfecte akt te brengen van eerherstel, liefde en glorie voor de Vader. 


