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Tijdens onze laatste conferentienamiddagen in het Huis van de Goddelijke Wil 
lazen we ook enkele passages uit het BOEK van de HEMEL (zesde en laatste 
bundel) waarbij duiding en uitleg werd gegeven. Hier volgt een gedeelte ervan. 
Wat wordt verteld blijft natuurlijk altijd anders dan wat hier nu staat neer-
geschreven. Het komen luisteren blijft altijd ‘rijker’… 
 
 
Deel 16 - 16.8.1923                                                                              
Jezus wil dat Zijn Wil wordt gedaan om ons Zijn Wil te kunnen 
geven - wanneer dit gebeurt ontvangt Hij glorie van de schepselen   
(bundel blz 110) 

 
Dit gebeurt daadwerkelijk wanneer schepselen die eenheid van 
willen beleven.                                                                               
Jezus, én God én Mens, beleefde dit zo volmaakt maar wij hebben 
een menselijke wil die corrupt is door de zonde. Voor ons is het dus 
een hele uitdaging maar God roept er ons toe en helpt er ons bij. Wij 
zijn er zelf absoluut niet toe in staat (lazen we twee nieuwsbrieven 
terug in KKK) maar het is Gods gave aan ons! 
 

Luisa schrijft:  Ik dacht bij mezelf: 'Hoe komt het dat de gezegende 
Jezus zoveel interesse heeft en dat Hij verlangt en eraan houdt dat 
Zijn Wil wordt gedaan?  
 

Opmerking: in vele passages van het BvdH heeft Luisa het over het 
doen van Gods Wil in plaats van over het leven in Zijn Wil maar 
uiteraard wordt dit laatste bedoeld. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke glorie kan Hij ontvangen van een arm en verachtelijk 
schepsel dat haar willen overdraagt aan Zijn allerhoogste, heiligste 
en beminnelijkste Wil?' 
 

Terwijl ik hier nu over nadacht, zei mijn lieflijke Jezus met een niet 
uit te spreken tederheid en zachtheid: “Mijn dochter, wil je weten 
waarom? Omdat Mijn liefde, Mijn verheven goedheid, zo groot is 
dat telkens wanneer het schepsel Mijn Wil doet en erin handelt - 
omdat Ik het verlang - Ik haar van Mijn eigen Wil geef, en om haar 
altijd van Mijn Wil te geven, verlang Ik dat zij Mijn Wil doet. 
 

Zijn Liefde en Barmhartigheid zijn zo oneindig groot (denk aan 
Barmhartigheidszondag waarop Luisa werd geboren en gedoopt).                          
‘Gods Barmhartigheid is groter dan Zijn Gerechtigheid’. Dit zei ook 
Thomas van Aquino.                                                                           
In oktober 2016 gaven wij een bezinningsdag (met 3 conferenties): 
Barmhartigheid, Gerechtigheid en Leven in de Goddelijke Wil. 
Het is Mijn Liefde en Barmhartigheid die ervoor zorgt dat dit kan 
gebeuren, zegt Jezus. Het is dus niet ons vermogen of capaciteit, 
noch onze verdiensten maar Gods Liefde voor ons. 
Wanneer zij Mijn Wil doet en Mij laat handelen is het omdat Ik het 
wil, omdat Ik het verlangen heb – Hij wil handelen in elkeen!!!      
Maar wie staat Hem dit toe??? 
Ik verlang dat het schepsel Mijn Wil doet en zelf het verlangen heeft 
dit te doen. 
Het enige dat je nodig hebt, zei Jezus tot Faustina, om Mijn 
Barmhartigheid te ontvangen is vertrouwen. 
Ondanks al onze zwakheden verlangt Jezus dit meer dan wij het zelf 
verlangen. Ons verlangen is van zo een ontzettend groot belang. 
Hij geeft ons Zijn Wil om in ons te handelen en wil daarvoor onze 
vrije wil! Hij wil onze liefde die een akt is van de wil. 
Hij kan enkel in ons handelen wanneer wij Hem dit toelaten! 
 

De reden, Mijn belangstelling, waarom Ik wil dat zij Mijn Wil doet, 
is het vinden van de gelegenheid en de middelen om Hem dus altijd 
te kunnen geven. Het is Mijn liefde die niet rustig en kalm wil 
blijven, die altijd verder wil gaan en zich haastig naar het schepsel 
wil begeven - om wat te doen? Om te geven. En door Mijn Wil te 
doen komt het schepsel dichter bij Mij en Ik bij haar. En Ik geef en zij 
neemt. 
 

Wij moeten ons dus van alles onthechten, losmaken, ledigen!!!    
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Hij moet in ons een leegte vinden zodat Hij die kan vullen – en hoe 
groter de leegte hoe meer Hij ons kan vullen met Zijn zegeningen en 
Zijn liefde. Wanneer wij Zijn Wil doen geven wij Hem de gelegenheid 
en de middelen om aan ons Zijn gaven te geven. Wat een intens en 
innig gebeuren: het schepsel dichter bij Mij en Ik dichter bij haar. En 
dit op basis van onze vrije wil (dit maakt ons tot een persoon: het 
vermogen om over een vrije wil te kunnen beschikken, om te kunnen 
kiezen om lief te hebben en een relatie aan te gaan. En wat geeft 
ons het vermogen om lief te hebben: onze wil waarmee we kiezen 
een ander lief te hebben, een ander op de eerste plaats te zetten, 
voor een ander te zorgen. En door Mijn Wil te doen komt het 
schepsel dichter bij Mij en Ik bij haar. En Ik geef en zij neemt. 

 

Als ze daarentegen het doen van Mijn Wil niet bewerkstelligt, 
plaatst zij zich op een afstand van Mij.  
 

Zo iemand kan niet nemen wat Ik geef. Het is dus de wil die ons 
verenigt. Hoe kan je iemand liefhebben als je dit niet wil? 

 

Zij wordt als het ware een vreemde voor Mij en kan daarom niet 
aannemen wat Ik haar wil geven. En wanneer Ik haar van het Mijne 
wil geven, zou het schadelijk en onverteerbaar voor haar zijn. Haar 
verhemelte, ruw en bezoedeld door de menselijke wil, zou haar 
immers niet toestaan de goddelijke gaven te proeven/waarderen.  
 

Zeer interessant/boeiend vergelijkingspunt: de smaak. Wie alleen de 
menselijke wil volgt is vol van menselijke dingen, neigingen, passies, 
begeerten. Bij zo iemand gaat de smaak uit naar alles wat de eigen 
persoon, het eigen ego aangaat (oorzaak van zoveel doffe ellende in 
onze wereld en maatschappij)!                                                   
Zonder onze vrije wil, onze vrije keuze, ons 'ja' aan Hem, kan Hij ons 
dus Zijn goddelijke gaven niet aanreiken, kunnen wij de Goddelijke 
Wil niet leren kennen. Gezien wij onze eigen smaak hebben én 
behouden, en die eigen wil vasthouden geven we Hem geen kans. 

 

Vandaar al die interesse, omdat Ik altijd van het Mijne wil geven. 
 

Het grootste en belangrijkste dat Hij ons wil geven is wat de bron is 
van alles: de Goddelijke Wil! Dit geeft God ons in Jezus, Hij geeft 
het ons in Zichzelf en in de Eucharistie. ‘Ik wil je dit geven, Luisa (en                                                                   
ons), maar Ik wil niets opdringen, niets forceren. Zonder je vrije wil is 
dit echter wel niet mogelijk…’ Heb dus het verlangen, krijg de smaak 
te pakken, wakker je interesse aan, richt je zoeken op het laten 
heersen van Gods Wil en laat Hem samen handelen met jouw wil…               


