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Een gedeeltelijke passage uit het BOEK van de HEMEL genomen uit deel 16 – 
5.11.1923 waarin Luisa (en wij) maar nog eens wordt geleerd wat voor een 
immense gave LEVEN IN DE GODDELIJKE WIL is. Hoe belangrijk om dit leven – 
ons bij de Schepping gegeven maar bij de zondeval verloren, door Christus bij 
Zijn komst hersteld en nu weer de mensen aangereikt – te leren KENNEN,    
om ernaar te gaan verlangen, het lief te hebben en te bezitten… Gebruik de 
middelen die je daartoe worden aangereikt: het lezen en herlezen van wat 
Luisa optekende, het samenkomen met anderen in groepjes om bij deze 
teksten biddend en overwegend stil te staan, het bijwonen van conferenties.  
 
Luisa: ‘Mijn Jezus, hoe kan het zijn dat U werkelijk kan leven in de ziel die in 
Uw Wil leeft?’ 
 
En Jezus: “Mijn dochter, leef Ik in de sacramentele hostie misschien niet levend 
en reëel, met Lichaam, Bloed, Ziel en Godheid? En hoe komt het dat Ik met 
Lichaam, Bloed, Ziel en Godheid in de hostie leef? Omdat daar geen wil is die 
zich verzet tegen die van Mij. Indien Ik in de hostie een wil zou aantreffen 
tegengesteld aan Mijn Wil, zou Ik daarin reëel noch eeuwigdurend Leven 
kunnen vormen. Dit is ook de reden waarom de sacramentele gedaanten 
verteerd worden wanneer de schepselen Mij ontvangen – omdat Ik er geen 
menselijke wil vind met Mij verenigd, die zijn wil wenst te verliezen om die van 
Mij te verwerven. Ik vind echter een wil die alleen wil handelen, dingen wil 
doen op zijn eentje. Zo breng Ik dus een kort bezoek en ga weer bij haar weg.  
 
Anderzijds, bij wie leeft in Mijn Wil, zijn Mijn Willen en dat van haar één.         
En indien Ik dit dus doe in de hostie, hoeveel te meer dan in haar. Meer nog,     
Ik vind er immers een hartslag, een genegenheid, Mijn terugkeer en Mijn 
belangstelling – dingen die Ik niet vind in de hostie.                                              
Voor de ziel die leeft in Mijn Wil is Mijn reële leven bovendien in haar nodig, 
hoe zou zij anders in Mijn Willen kunnen leven? 
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Ach! Jij wil niet begrijpen dat de heiligheid van het leven in Mijn Wil een 
heiligheid is die compleet verschilt van de andere heiligheden.                         
Met uitzondering van de kruisen, de verstervingen, de noodzakelijke levens-
akten die, verricht in Mijn Wil, de ziel mooier maken, is het niets anders dan 
het leven van de Zaligen in de Hemel die - omdat zij leven in Mijn Wil – Mij 
allen, uit kracht van die Wil, in zich hebben alsof Ik er was voor elk afzonderlijk 
– levend en reëel – en dit niet op mystieke wijze, maar waarlijk wonend in hen.  
En net zoals dit geen Hemels leven kan worden genoemd indien zij Mij niet als 
hun eigen leven in zich hebben - en hun geluk volledig, noch volmaakt zou 
kunnen zijn indien zelfs een gering deeltje van Mijn Leven in hen zou ontbreken 
- zo zou, voor iemand die in Mijn Wil leeft, Mijn Wil in haar volledig, noch 
volmaakt zijn omdat Mijn reële Leven, dat deze Wil voortbrengt, zou 
ontbreken.                                                                                                                      
 
Het is waar dat dit allemaal wonderen zijn van Mijn liefde – zelfs meer, het is 
het wonder van alle wonderen.  
Mijn Wil heeft dit wonder tot op heden in Zichzelf besloten gehouden en 
verlangt dit nu naar buiten te brengen om zo het oorspronkelijke doel van de 
Schepping van de mens tot stand te brengen. Ik wil daarom in jou Mijn eerste 
reële Leven vormen.”        
    
Toen ik dit hoorde, zei ik: ‘Ach! Mijn Liefde, Jezus, nu voel ik mij door al deze 
contrasten zo slecht, en dat weet U. Het is waar dat dit dient om mijzelf meer 
over te geven in Uw armen en om U te vragen wat zij mij niet geven.           
Maar ondanks dat voel ik een adem van verstoring die de vrede van mijn ziel 
verontrust. En U zegt dat U Uw reële Leven in mij wil vormen? O, hoever sta ik 
daar van af!’  
 
En Jezus weer: “Dochter, maak je daar geen zorgen over. Wat Ik wil is dat jij 
niets van jezelf inbrengt en dat jij gehoorzaamt, zoveel als je kan. Het is bekend 
dat alle andere heiligheden – die van de gehoorzaamheid en van de andere 
deugden – niet vrij zijn van kleinzieligheid, verstoring, conflicten en tijdverlies, 
die het vormen van een mooie zon verhinderen. Zij vormen ten hoogste een 
kleine ster. Alleen de heiligheid van Mijn Wil is vrij van deze ellenden. 
Bovendien bevat Mijn Wil alle Sacramenten en hun vruchten. Geef je daarom 
helemaal over aan Mijn Wil, maak Hem je eigen en je zal de vruchten 
ontvangen...  
Ik beveel je aan geen tijd te verliezen omdat je door het verliezen van tijd 
Mijn reële Leven, dat Ik in jou aan het vormen ben, belemmert.” 
 

+ + + + + + + 
 
Laten we Hem aan het werk in ons en vergeten we het niet:                           
“Wij dragen deze schat in aarden potten, duidelijk blijkt dat die overgrote 
kracht van God komt en niet van ons.” (2Kor 4,7) 


