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Luisa had drie roepingen:  eerst het verwerven van alle deugden, vervolgens ging zij leven 
in de Goddelijke Wil en als hoogste roeping kwam het doen van haar rondzangen. Dit geldt 
ook voor ons. Hoe belangrijk zijn onze rondzangen! Het is ons ‘ik hou van U’ in ruil voor 
Zijn onophoudelijk ‘Ik hou van je, Mijn schepsel’!  
 
DEEL 15 - 1.8.1923  
de gehele Schepping brengt de schepselen Gods 'Ik houd van je' – 
Hij geeft Zijn Wil aan de ziel opdat zij Hem zou beantwoorden 
voor de liefde gegeven bij de Schepping 
Ik voelde me erg diepbedroefd omdat mijn Zon Jezus vandaag niet 
is opgekomen over mijn arme ziel. O, God, wat een pijn om een dag 
door te brengen zonder zon, altijd nacht! 
Terwijl ik me nu tot in de ziel doorboord voelde, kon ik kijken naar 
de sterrenhemel en ik zei bij mezelf: Hoe komt het dat mijn lieve 
Jezus mij Zich niet langer herinnert? Ik begrijp niet hoe de goedheid 
van Zijn Hart het kan verdragen dat de zon van Zijn beminnelijke 
tegenwoordigheid niet opgaat, terwijl Hij me zei dat Hij niet kon 
nalaten naar Zijn kleine dochter te komen omdat de kleinen niet 
lang zonder hun Vader kunnen. Hun noden zijn zo groot dat de 
Vader gedwongen wordt bij hen te blijven om hen te bewaken, te 
beschermen, te voeden…  
O, herinnert Hij Zich niet langer dat ik - wanneer Hij me buiten 
mezelf bracht tot aan het hemelgewelf te midden de hemelse 
sferen - wandelend samen met Hem, mijn 'ik houd van U' drukte op 
elke ster, in iedere sfeer…  
Ach, ik lijk in elke ster mijn 'ik houd van U' te zien.  
Ach, het lijkt me dat dit fonkelen van licht, dat zich rondom de 
sterren vormt, samen met mijn 'ik houd van U, Jezus' weerklinkt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toch luistert Hij niet, Hij komt niet, Hij laat mijn zon niet oprijzen 
die al de sterren met mijn 'ik houd van U' overschaduwt en één 
enkele vormt met de Zijne.  
En me opnieuw verheffend te midden van de hemelse sferen, 
plaats ik er een nieuw 'ik houd van U, Jezus'.   
O sterren, toe, schreeuw het uit, laat mijn 'ik houd van U' weer-
klinken zodat Jezus wordt geraakt en naar Zijn kleine dochter komt, 
naar de kleine bannelinge... 
 

O Jezus, kom, geef me Uw hand, laat me binnengaan in Uw heilig 
Willen zodat ik de gehele atmosfeer, de blauwe hemel, het 
zonlicht, de lucht, de zee, alles - ja, alles - vul met mijn   'ik houd 
van U' en met mijn kussen.  
Zo zal U, waar U ook bent, als U kijkt, mijn 'ik houd van U' zien met 
mijn kussen. Als U luistert zal U mijn 'ik houd van U'  horen en het 
geluid van mijn kussen. Als U spreekt en ademt zal U mijn 'ik hou 
van U' inademen en mijn gekwelde kussen. Als u werkt, zal mijn 'ik 
houd van U' in Uw handen stromen. Als U loopt zal U mijn 'ik hou 
van U' betreden en het gekletter van mijn kussen zal onder Uw 
voetstappen zijn.  
Mijn 'ik houd van U' zal de keten zijn die U naar me toe trekt en 
mijn kussen zullen de krachtige magneet zijn die U, of U het wilt of 
niet, dwingt, wie niet zonder U kan leven, te bezoeken.  
Maar wie kan al mijn onzin verwoorden? 
 

Zo dikwijls ondergaat Luisa dit ‘martelaarschap’ en vaak voegt ze er nadien aan toe: ‘En dan 
zie ik Hem komen vanuit mezelf…’ 
Terwijl ik hier nu over nadacht, kwam mijn aanbiddelijke Jezus,   
een en al goedheid. Hij toonde mij Zijn geopende Hart en zei:  
“Mijn dochter, leg je hoofd op Mijn Hart en rust, want je bent erg 
moe. Daarna zullen we samen rond gaan om jou Mijn 'Ik houd van 
je' te laten zien, voor jou verspreid over de gehele Schepping.” 
Ik omhelsde Hem dus en legde mijn hoofd op Zijn Hart om te 
rusten, waar ik extreme nood aan had.  
 

Later dan, me buiten mezelf bevindend, maar wel nog altijd 
vastgehecht aan Zijn Hart, voegde Hij eraan toe:               
“Mijn dochter, jij die de eerstgeboren dochter bent van Mijn 
Verheven Wil, Ik wil dat je weet hoe de hele Schepping, op de 
vleugels van Mijn eeuwige Wil, Mijn 'Ik houd van je' naar de 
schepselen brengt. En zij moeten dit op dezelfde vleugels van Mijn 
Wil tot zich nemen en Mij hun 'ik houd van U' in ruil geven.  
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Kijk naar de blauwe hemel: er is geen enkel punt dat niet het zegel 
draagt van Mijn 'Ik houd van je' gericht tot het schepsel. Iedere ster, 
en het gefonkel dat ze kroont, is bezaaid met Mijn met Mijn vele 
keren 'Ik houd van je'. Elke zonnestraal, elke lichtdruppel richting 
aarde om er licht te brengen draagt Mijn 'Ik houd van je'. En gezien 
het licht op aarde valt en de mens ernaar kijkt en erop loopt, komt 
Mijn 'Ik houd van je' tot in zijn ogen, zijn mond en zijn handen en 
strekt het zich uit onder zijn voeten. Het ruisen van de zee fluistert 
'Ik houd van je, Ik houd van je, Ik houd van je', en de waterdruppels 
zijn als vele snaren die zich op elkaar afstemmen en zo samen de 
mooiste harmonieën vormen van Mijn oneindig 'Ik houd van je'. 
Planten, bladeren, bloemen en vruchten dragen het zegel van Mijn 
'Ik houd van je' zodat de gehele Schepping de mens Mijn herhaald 
'Ik houd van je' overbrengt. 
En de mens - hoeveel keer staat Mijn 'Ik houd van je' niet in zijn hele 
zijn geprent? Zijn gedachten dragen het zegel van Mijn 'Ik houd van 
je'. Zijn hartslag, met dat mysterieus geluid 'tik, tik, tik' kloppend in 
zijn borst, is Mijn nooit onderbroken 'Ik houd van je' dat hem zegt 
'Ik houd van je, Ik houd van je'. Zijn woorden worden gevolgd door 
Mijn 'Ik houd van je', zijn bewegingen, zijn stappen en al het overige 
bevatten Mijn 'Ik houd van je'...  
En toch, te midden van zo veel golven van Mijn liefde weet hij niet 
hoe op te staan om Mijn liefde te beantwoorden.  
Wat een ondankbaarheid! En hoe pijnlijk bedroefd is Mijn liefde! 
 
Daarom, Mijn kind, heb Ik jou als dochter van Mijn Willen gekozen 
zodat je als trouwe dochter de rechten van je Vader zou verdedigen. 
Mijn liefde verlangt absoluut door de liefde van het schepsel te 
worden beantwoord. In Mijn Wil zul je elk 'Ik houd van je' van Mij 
vinden en door deze te volgen zul jij jouw 'ik houd van U' prenten 
in het Mijne - voor jou en voor allen. O, hoe tevreden zal Ik zijn bij 
het zien hoe de liefde van het schepsel zich versmelt met die van 
Mij. Ik geef je daarom Mijn Willen in je macht - zo zal één schepsel, 
terwijl ze de rechten van Mijn liefde verdedigt, Mij voor deze liefde 
die Ik bij de Schepping heb gegeven, beantwoorden. 
 
Plaatsen ook wij telkens weer ons ‘ik hou van U’ op alles wat we zien, horen, meemaken, 
ervaren, ondergaan… in naam van allen! Hoe dit kan gebeuren staat uitgebreid te lezen in 
onze drie FIAT-boeken: VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL. De heruitgave zal te 
verkrijgen zijn vanaf 17 september, onze samenkomst in de Oude Abdij te Drongen! 


