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“Mijn dochter, Ik schep zo een behagen in Mijn Wil dat,                                                            
alleen al er te horen over spreken,                                                                                                                         

Mij in verrukking brengt                                                                           
en Ik de hele Hemel bijeenroep om feest te vieren.” 

(deel 11 – 15.3.1912) 

 

Op zaterdag 17 september 2022 willen we er dus voor zorgen dat de hele 
Hemel in feeststemming en de Heer in verrukking is door te spreken over Zijn 
Goddelijke Wil! We komen hiervoor samen van 10 u tot 17 u in de 

 
 
Je aanmelden gebeurt door het overschrijven van €30 op onze rekening van de 
GESCHRIFTEN L.P. – BE69 9731 2089 5578 
De derde bede uit het ONZEVADER - UW RIJK KOME, UW WIL GESCHIEDE OP 
AARDE ZOALS IN DE HEMEL – willen we extra belichten maar uiteraard ook de 
andere beden uit dit enige gebed dat Jezus ons aanleerde. 
 

+ + + + + + +  
 

Om die Wil van God op aarde te laten gebeuren zoals in de Hemel, is het aan 
ons, schepselen, om ons over te leveren aan die almachtige Wil.                  
Dit is een keuze die wij al dan niet maken met onze vrije menselijke wil. 
Doen we het! Geven wij Hem de ruimte, geven we Hem vrij spel om onze ziel 
te vullen. Hij nodigt ons uit! Hij wilt het! Hij verlangt het! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vol. 15-2.1.1923 – het wonder van het Fiat in de leegte van de ziel 
 

Ik bad en gaf me helemaal over in de armen van de Hoogstheilige 
Wil van God. Mijn altijd lieflijke Jezus kwam vanuit mijn innerlijk, 
nam mijn hand en zei me: “Mijn dochter, kom met Mij mee en kijk 
naar de grote leegte die tussen Hemel en aarde bestaat. Voor Mijn 
Fiat werd uitgesproken, was deze grote leegte vreselijk om zien. 
Alles was wanorde, men zag geen scheiding van land, water of 
bergen. Het was een opeenhoping die angst ontketende. Maar van 
zodra Mijn Fiat werd uitgesproken ging alles aan het rollen, botste 
tegen elkaar aan en nam zijn plaats in, volkomen geordend met het 
stempel van Mijn eeuwig Fiat. Er kan ook niets bewegen indien Mijn 
Fiat het niet wil. De aarde is niet langer angstaanjagend, integen-
deel. Bij het zien van de uitgestrektheid van de zeeën, waarvan het 
water niet langer modderig maar kristalhelder is, is hun zoete 
ruisen, alsof de wateren stemmen zijn, een onderling stil en rustig 
spreken. Hun donderende golven, die soms zo hoog rijzen dat 
bergen water verschijnen, vallen steeds weer terug in dezelfde zee.  
Hoeveel schoonheid bevat dit niet? Hoeveel orde en aandacht 
verdient dit niet van de schepselen?  
En dan de aarde, een en al in het groen en vol bloemen - wat een 
verscheidenheid aan schoonheid bevat zij niet? Toch was dit nog 
niets. De leegte was nog niet volledig gevuld. En zoals Mijn Fiat over 
de aarde zweefde, dingen van elkaar scheidde en de aarde ordende, 
zo zweefde het ook hogerop. Het strekte zich uit over de hemelen, 
tooide deze met sterren en schiep de zon om de duistere leegte te 
vullen. Die zon, die de duisternis verdreef, vulde die grote leegte 
met licht en benadrukte alle schoonheid van de gehele schepping.  
Maar wat was de oorzaak van zoveel goeds? Mijn almachtig Fiat. 
Dit Fiat wilde een leegte om dit apparaat van het universum te 
scheppen. 
Mijn dochter, zie je die grote leegte waarin Ik zoveel dingen schiep?  
 

En toch is de leegte van de ziel nog groter. De eerste moest dienen 
tot woning van de mens, de leegte van de ziel tot woning van een 
God. Ik moest geen zes dagen lang Mijn Fiat uitspreken, zoals bij 
het scheppen van het universum, maar net zoveel dagen als het 
leven van de mens bevat - en net zo vaak als hij Mijn Wil laat 
handelen door zijn wil opzij te zetten. Gezien Mijn Fiat dus meer 
moest doen dan bij de Schepping, was er meer ruimte nodig.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
Maar weet je wie Mij vrij spel geeft om die grote leegte van de ziel 
te vullen? Wie leeft in Mijn Willen. Mijn Fiats worden herhaaldelijk 
uitgesproken. Elke gedachte is vergezeld door de kracht van Mijn 
Fiat en - o, hoeveel sterren sieren de hemel van het verstand van de 
ziel! Haar akten worden gevolgd door Mijn Fiat en - o, hoeveel 
zonnen komen er in haar op! Haar woorden, bekleed met Mijn Fiat, 
zijn lieflijker dan het geruis van de wateren van de zee, waarin Mijn 
genadezeeën vloeien om deze grote leegte te vullen. En Mijn Fiat 
verheugt zich in het vormen van golven die verder reiken als de 
Hemel en dan, meer beladen, afdalen om de zee van de ziel uit te 
breiden. Mijn Fiat blaast over haar hart en maakt van haar hart-
slagen liefdesvuur. Mijn Fiat laat niets weg, het bekleedt elk gevoel, 
de neigingen, de verlangens en vormt daarin de mooiste bloei. 
Hoeveel brengt Mijn Fiat tot stand in deze grote leegte van de ziel 
die leeft in Mijn Willen! 
 
O, hoe blijft het hele apparaat van het universum achter! De 
hemelen zijn verwonderd en bekijken bevend het almachtige Fiat, 
werkzaam in de wil van het schepsel. Zij voelen hoe hun geluk 
verdubbelt elke keer dit Fiat handelt en Zijn scheppende macht 
vernieuwt. Ze zijn dus heel aandachtig om Mij heen om te zien 
wanneer Mijn Fiat wordt uitgesproken om hun dubbele glorie en 
geluk te ontvangen. O, indien iedereen de macht van Mijn Fiat 
kende en het grote goed dat Het bevat, zouden zij zich allen 
overleveren aan Mijn almachtige Wil.  
 
En toch is het om te huilen! Hoeveel zielen met deze grote leegte   
in zich, zijn erger dan de grote leegte van het Universum voordat 
Mijn Fiat werd uitgesproken! Gezien dit Fiat niet in hen rondwaart, 
is alles in wanorde. De duisternis is zo dicht dat zij afschuw en schrik 
veroorzaakt. Het is een ophoping, alles bij elkaar, niets is op zijn 
plaats. Het werk van de Schepping werd overhoop gehaald want 
alleen Mijn Fiat is orde, de menselijke wil is wanorde.  
 
Daarom, dochter van Mijn Willen, wanneer je in jezelf orde wilt, 
laat dan Mijn Fiat het leven zijn van al wat in jou is, en je zult Mij 
de grote tevredenheid geven dat Mijn Fiat zich kan ontvouwen om 
de wonderen en het goeds dat het bevat, naar buiten te brengen.” 
 


