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De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINKSTEREN 
 

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, 
waren allen bijeen op dezelfde plaats. 

 
 

 
 
 

“Als de Geest van God die Jezus van de doden heeft opgewekt, 
in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen 

opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken           
door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft.” 

 

(Rom 8,11) 
 

+ + + + + + + 
 
Uit de RONDZANG VOOR DE GEEST VAN DE VADER EN DE ZOON,           
straks terug te lezen in de heruitgave van onze drie FIAT-boeken             
‘VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL’: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
“Mijn dochter, HET IS NODIG NOG EEN OPROEP TOE TE 
VOEGEN aan wat je hebt geschreven over het je versmelten in Mijn 
Willen. Deze van je, in de orde van de genade, te versmelten in alles 
wat de HEILIGMAKER – de HEILIGE GEEST - heeft gedaan en zal 
doen voor al wie moeten worden geheiligd. Temeer omdat, indien de 
Schepping wordt toegeschreven aan de VADER – terwijl Wij, de 
Drie Goddelijke Personen, bij het werken altijd verenigd zijn - en de 
Verlossing aan de ZOON, het ‘Uw Wil geschiede’ zal worden 
toegeschreven aan de HEILIGE GEEST. Het is precies in het ‘Uw 
Wil geschiede’ dat de heilige Geest Zijn werk zal laten zien. En dit 
doe jij wanneer je tot voor de Verheven Majesteit komt en zegt: ‘Ik 
kom U met liefde beantwoorden voor alles wat de Heiligmaker 
doet voor wie worden geheiligd. Ik kom binnen in de orde van de 
genade, om U zo de glorie en liefdesuitwisseling te kunnen geven 
alsof allen zich hadden geheiligd. Ook om U eerherstel te brengen 
voor alle tegenstand en het niet beantwoorden van de genade’...  

Mijn dochter, Wij, de Drie Goddelijke Personen, zijn onafscheidelijk 
en toch onderscheiden. Zo willen Wij aan alle menselijke generaties 
Onze werken manifesteren: terwijl Wij onderling een zijn, wil elk 
van Ons afzonderlijk Zijn Liefde en Zijn werken voor de schepselen 
openbaren.” (deel 17 - 17.5.1925) 

Wij danken, loven en zegenen U, Geest van God, voor de overtreffende 
genade van het Derde Fiat, het ‘Fiat Voluntas Tua’, het heersen van Jezus 
in het schepsel. Het is de vervulling van de gave van het doopsel, het 
herstellen van wat tijdelijk verloren ging door Adam en Eva. Het is een 
geschonken heilig verlangen om U elk moment en in alle omstandigheden 
alle glorie en liefde terug te geven door de uitwisseling van onze wil tegen 
de Wil van God - de enige conditie voor Goddelijke eenheid. Het is een 
geschenk van een verdiept bewustzijn die ons volledig opent voor al Uw 
gaven en heiligmakende genaden (KKK 2000, 2003). Nu is immers de tijd 
gekomen dat U ons Gods Wil ‘als een volledige akt of daad’ wil aanbieden. 
Dit is het voltooiende leven ‘in de Geest’, omdat het ‘de Geest is die het 
leven geeft’ (Joh 6,63). Aanvaard daarom alle akten en rondzangen die wij 
U aanbieden als een hymne en een gebed van dank en eerherstel ‘alsof 
allen zich zouden hebben geheiligd’. 


