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Luisa een gewone vrouw maar ook een buitengewone vrouw, 
zij is ‘buitengewoon gewoon’ 

 

Daar hadden we het over tijdens de voorbije drie conferentienamiddagen. Alle 
deugden werden haar grondig door Jezus aangeleerd (terug te vinden in de 
delen 1 tot en met 11 van haar dagboek). Hoe nodig is het dat ook wij met al die 
deugden vertrouwd geraken! Lees en herlees dus die eerste volumes – richt je 
niet onmiddellijk en/of uitsluitend naar de hogere boekdeeltjes. We zijn zeker 
niet beter dan Luisa en het is helemaal niet passend de pedagogische aanpak 
van Jezus zomaar opzij te schuiven. Dit zou enkel maar zuivere hoogmoed zijn. 
Laten we dus ook stapsgewijs te werk gaan zoals zij het deed en beseffen dat 
wat Hij ons aanreikt – Zijn Wil – het mooiste is wat Hij mensen kan geven.  
In haar officiële biografie DE ZON VAN MIJN WIL (Vaticaanse uitgeverij LEV) 
staat te lezen: ‘Wie haar ontmoetten voelden zich aangetrokken tot de realiteit 
van de Hemel en aangespoord tot een leven van heiligheid, volkomen besteed 
aan gewone bezigheden…’ (voorwoord door Kard. Saraiva Martins - prefect 
emeritus van de Congregatie voor de Heiligverklaringen). Het gaat dus zeker 
niet om een uiterlijk en zichtbaar vertoon, wel om een inwendig, zelfs intens 
gebeuren en volkomen geruisloos: het ‘perfecte beeld’ van Jezus worden. 
Langsheen Luisa Piccarreta biedt God de gehele wereld een boodschap aan: 
‘LEVEN IN DE GODDELIJKE WIL’. Het is een boodschap, zei de H. Annibale di 
Francia (censor van haar geschriften) die, indien ze wordt aangenomen(!!!),  
de wereld zal veranderen. 
En al genoot Luisa slechts een korte schoolse opleiding, God begreep haar en 
zij begreep wat God zei én zij wist het aan ons door te geven: haar dagboek, 
het BOEK VAN DE HEMEL! Hoe is wat zij ons daarin vertelt niet verweven met 
de Wil van Jezus die de Wil is van de Vader! Hoe is wat zij ons vertelt geen 
lange uitleg van dat ene gebed:                                    het ONZEVADER… 
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KKK 2825:   "Wij vragen aan onze Vader om onze wil te verenigen 
met die van Zijn Zoon om Zijn Wil uit te voeren, Zijn heilsplan voor 
het leven van de wereld. 

Wij – wij die een menselijke wil hebben – wij vragen de Vader om 
die wil van ons te verenigen met de Menselijke Wil van Jezus. En 
langsheen die Menselijke Wil van Hem met Zijn Goddelijke Wil die 
heerst in Jezus' Mensheid om de Wil van Zijn Vader te vervullen wat 
Zijn heilsplan is voor de wereld 

Uit onszelf zijn we daartoe absoluut niet in staat, maar verenigd 
met Jezus en met behulp van de kracht van Zijn H. Geest kunnen wij 
onze wil in Zijn handen leggen en het besluit nemen te kiezen waar-
voor Zijn Zoon altijd heeft gekozen: doen wat de Vader behaagt:  

Hoe mooi is het wat de Kerk ons leert, zeker wat Paus Benedictus 
XVI vertelde over de gemeenschap van de willen. Daarvoor werden 
we geschapen, dit is ons doel, het herstel van de gave die Adam en 
Eva verloren toen ze zondigden - een zonde waarbij de eenheid 
tussen de Goddelijke Wil en de menselijke wil werd verbroken. Dit 
kwam Jezus dus herstellen. Hij kwam ons niet enkel verlossen en 
weer de kans geven om naar de Hemel te gaan – een groot ding 
waar we erg dankbaar om zijn – maar Hij herstelde wat oneindig is, 
die band, die eenheid tussen God en mens, tussen de Drie-eenheid 
en de mensheid. En dit kon enkel Hij met zijn menselijke wil van 
nature én Zijn Goddelijke Wil van nature. Jezus had dus de Wil van 
de Drie-eenheid én een menselijke wil – altijd perfect, volmaakt 
verenigd in Zijn Persoon door de wet van de vrijheid - van liefde.  

door ons aan Christus te hechten kunnen wij met Hem één geest 
worden en zo Zijn Wil volbrengen. Op deze wijze zal Gods Wil 
geschieden op aarde zoals in de Hemel. 

Wij moeten, net als Jezus, een keuze maken. Ja, aan ons om het 
besluit te nemen dat leven te gaan leven. Jezus deed dit perfect 
voor allen maar(!) Hij vraagt nu aan ons om met Hem mee te werken 
en die eeuwige eenheid te beleven. Hij vraagt ons dus die eenheid 
van willen te beleven met en door Hem. Hij wil werkelijk dat wij dit 
leven met Hem delen! Leven in de GW is de Kerk dus niet vreemd. 
Het zit verweven in het 'gebed des Heren – het Onzevader', zo mooi 
beklemtoond in deze passage uit de KKK én in Luisa's geschriften! 


