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KERSTMIS 2021 
Heden is ons een Redder geboren, Christus de Heer. 

 

Het volk dat wandelt in de duisternis 
ziet een helder licht, 

een glans straalt over hen 
die wonen in het land van de dood. 

Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, 
hun vreugde vergroot. 

Voor uw aanschijn zijn zij verheugd 
als mensen die opgewekt zijn bij de oogst 
of jubelen bij het verdelen van de buit… 

Want een kind is ons geboren, 
Een Zoon werd ons geschonken. 

Hem wordt de macht op de schouders gelegd 
en men noemt Hem: 

Wonderbare Raadsman, 
Goddelijke Held, 
Eeuwige Vader, 

Vredevorst. 
(Jesaja 9 – eerste lezing nachtmis) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juist zoals God het tijdperk en het moment  bepaalde voor de 
Verlossing, zo ook voor het Rijk van Zijn Wil.                        (deel 19, 6.6.1926) 

Ik zei mijn geliefde Jezus: ‘Mijn Liefde, indien U er zozeer van houdt 
dat Uw Allerheiligste Wil bekend wordt en ten volle heerst in het 
midden van de schepselen, waarom vormde U - verenigd met Uw 
Hemelse Moeder - dan niet samen met de Verlossing, ook de 
vervulling van Uw Allerheiligste Wil toen U op aarde kwam? Kon Zij, 
net zoals Ze de langverwachte Verlosser verkreeg, ook niet het lang-
verwachte Fiat bekomen?  (het derde Fiat van de Heiliging)               
Uw zichtbare aanwezigheid zou het Koninkrijk van de Verheven Wil 
op aarde op een bewonderenswaardige manier hebben geholpen en 
vergemakkelijkt. Maar dit nu doen doorheen dit arm, gebrekkig en 
onbekwaam schepsel… het lijkt me alsof Uw Rijk niet alle glorie en 
totale triomf zal hebben.’       En mijn lieve Jezus, bewegend in mij, 
zei me: “Mijn dochter, alles was zo vastgesteld – het tijdperk en het 
moment, zowel voor de Verlossing  als voor het bekend maken van 
Mijn Wil op aarde, zodat Hij mag heersen. Het was vastgelegd dat 
Mijn Verlossing als hulpmiddel zou dienen. De Verlossing moest van 
de mens niet de oorsprong zijn, maar ontstond als middel nadat de 
mens zijn oorsprong verliet. Anderzijds was Mijn Wil de oorsprong 
van de mens en het einde waarin hij zichzelf moet insluiten. Alles 
heeft zijn oorsprong in Mijn Wil en alles moet in Hem terugkeren. En 
indien niet allen het in de tijd zullen doen, in de eeuwigheid zal er 
niemand kunnen aan ontsnappen. 

Niet iedereen wil de Wil van God doen in de tijd, maar allen zullen het doen in 
de eeuwigheid, allen zullen dan leven in de Goddelijke Wil. Eens ons leven hier 
op aarde eindigt gaan wij de Wil van God vervullen overeenkomstig Gods 
Willen. Enigszins zijn we dus vrij, zeker in de hemel, maar enkel om vrij te 
handelen in de Heerschappij van Zijn Wil – zelfs in de hel is men gebonden aan 
Gods Wil tot in eeuwigheid. 

Daarom heeft Mijn Wil, ook om die reden, altijd voorrang. 

De Goddelijke Wil is alles, het begin en het einde, alfa en omega. Verlossing 
komt tussenin. Er is de Schepping, de Verlossing om ons terug te brengen bij 
wat we verloren en de Heiligmaking voor de vervulling, de voltooiing van alles. 

Om de Verlossing nu tot stand te brengen had Ik een Maagdelijke 
Moeder nodig, ontvangen zonder de schaduw van de erfzonde.     
Het was Mij, het Eeuwige Woord - om Mijn Allerheiligste Mensheid 
te vormen – immers waardig het menselijke vlees aan te nemen 
zonder een besmet bloed.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

Hij wou geen besmet bloed, geen onzuiver DNA om Zijn Mensheid te vormen. 

Om nu Mijn Wil bekend te maken, zodat Hij zou kunnen heersen, 
heb Ik geen tweede moeder nodig volgens de natuurlijke orde, maar 
veeleer een tweede moeder volgens de orde van de genade. 

Geen tweede moeder, geen tweede vrouw om mens te kunnen worden in haar 
schoot, maar een tweede moeder – tweede moeders – volgens de orde van 
genade. Hoe mooi in het evangelie te kunnen lezen: "Wie is Mijn moeder, wie 
zijn Mijn broeders? Zij die de Wil doen van Mijn Vader!" 

In feite, om Mijn Wil te doen heersen heb Ik geen nood aan een 
andere Mensheid, maar aan het geven van een zodanige kennis dat 
– getekend door Zijn wonderen, Zijn schoonheid en Zijn heiligheid, 
en door het onmetelijke goed dat tot hen komt - de schepselen zich 
vol liefde aan Zijn heerschappij zouden onderwerpen.  

Hij heeft geen andere Mensheid nodig om terug te keren op aarde. Hij heeft een 
Mensheid, die nu verheerlijkt is in de hemel. Maar wat er nodig is, is het door-
geven van kennis over deze Mensheid. Wat deed Jezus in Zijn Mensheid? Waar 
ging het Hem over? Het ging over het vervullen van het eeuwig plan van de 
Vader: het terugbrengen van het Rijk van Gods Wil op aarde, tussen de mensen. 
Opdat wij ons, aangetrokken door al Zijn wonderen, door al wat Hij deed, door 
al Zijn onderrichtingen, door al Zijn goedheid, barmhartigheid, heiligheid, 
schoonheid, liefde - door alles wat hij ons gaf door Zijn Mensheid - zouden 
overgeven, onderwerpen, vol liefde geven aan de heerschappij van Gods Wil. 
Dit was de reden waarom Hij tot ons kwam, dat allen konden terugkeren naar 
die heerschappij, dat Rijk van Gods Wil. 

Daarom, bij het kiezen van jou voor de zending van Mijn Wil, heb Ik 
jou van gewone afkomst genomen, volgens de natuurlijke orde. Voor 
de waardigheid van Mijn Wil echter moest Ik jou zo hoog verheffen 
volgens de orde van de genade, dat niet één aangetaste schaduw in 
jouw ziel zou overblijven, waardoor Mijn Wil weerzin zou voelen om 
in jou te heersen. Net zoals het zuivere bloed van de Onbevlekte 
Maagd nodig was om Mijn Mensheid te vormen om de mens te 
kunnen verlossen, zo was de zuiverheid, de onbevangenheid, de 
heiligheid en de schoonheid van jouw ziel nodig om in jou het Leven 
van Mijn Wil te vormen. 

Wat een mooi compliment aan het adres van Luisa!                                      
Maria werd uitverkoren om wie Zij was, om haar Onbevlekte Ontvangenis en 
omdat er in Haar geen negatieve of boosaardige dingen aanwezig waren. Hoe 
mooi was Zij als menselijk wezen!                                                                    
Nu koos Hij ook Luisa! Hoe zuiver, onbevangen, open, eenvoudig, heilig en 
schoon was haar ziel voor God! Bekijk de foto’s en zie naar haar ogen. “Ik had 
dit nodig”, zei Jezus, “om in jou het Leven van Mijn Wil te vormen.” 



Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En net zoals bij het vormen van Mijn Mensheid in de schoot van Mijn 
Mama, deze Mensheid Zich aan allen gaf – dit betekent, aan hen die 
Haar wilden – als middel van redding, licht en heiligheid, zo zal het 
Leven in Mijn Wil dat in jou gevormd werd, Zich aan allen geven, om 
Zich bekend te maken en Zijn heerschappij te verkrijgen.  

Dit gebeurde in Luisa en nu ook in onze wereld vandaag. Kijken we maar rond, 
op hoeveel plaatsen over de gehele wereld worden de geschriften van Luisa niet 
gelezen en concreet gemaakt in het leven van velen. 

Indien Ik jou van de erfzonde had willen vrijwaren, zoals Ik met Mijn 
Hemelse Moeder deed, opdat Mijn Wil in jou tot leven zou komen, 
zou niemand eraan hebben gedacht Mijn Wil in zich te laten 
heersen.  

Luisa was niet perfect zoals Maria, zij was niet vrij van de erfzonde.                
Dit om ons te laten zien dat vrij zijn van erfzonde niet nodig is om te leven in 
de Goddelijke Wil. Zij was een klein en zwak schepsel zoals wij. Ze was zo 
vaak aan het klagen. En toch is het door haar dat wij door hemelse lessen de 
immense rijkdom mogen leren kennen over dat Rijk van de Goddelijke Wil.    
In haar kwam dat leven tot stand. Eigenlijk een mooi gegeven voor ons, wij die 
ook zo zwak zijn. Dit laat zien dat het ook in ons tot stand kan komen.                            

Zij zouden gezegd hebben: ‘Men moet een tweede Moeder van 
Jezus zijn en Haar voorrechten bezitten opdat het Leven van de 
Verheven Wil in ons zou kunnen heersen’.  

Wij moeten niet onbevlekt ontvangen zijn zoals Maria opdat de Goddelijke Wil 
in ons zou kunnen regeren. 

Door echter te weten dat jij van dezelfde afkomst bent en ontvangen 
net als zij, zullen ze - indien zij het willen - geholpen door hun 
eigen goede wil  (het hangt dus van hun wil af, van hun verlangen),  
ook in staat zijn om de Verheven Wil te kennen. Zij zullen beseffen 
wat te doen om Hem in hen te laten heersen, het goede te kennen 
dat tot hen komt en het aardse en hemelse geluk op een aparte 
manier voorbereid voor hen die Mijn Wil zullen laten heersen.  

Wanneer anderen het door jou, Luisa, zullen te weten komen en het in jou 
zullen zien, zullen ook zij ertoe komen en het goede zien dat het met zich 
meebrengt. 

EEN ZALIG KERSTFEEST  
 mogen allen GODS VERHEVEN WIL leren kennen  

en beseffen wat te doen om Hem in hen te laten heersen! 


