
 

Leven in de Goddelijke Wil – Lage Landen 

 september(3)  2022                                                                                      
www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org   

 

De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 september      
KRUISVERHEFFING 

 

“Ik was de eerste Koning van smarten…” 
 

15 september  
MOEDER VAN SMARTEN 

 
uit het BOEK van de HEMEL – deel 15, 23.3.1923  
de Hemelse Moeder is de ware Koningin want Zij beleefde alle 
smarten van Jezus – het Goddelijke FIAT 
 

Jezus vertelt ons zo graag over Zijn Moeder daar Zij het enige schepsel is dat steeds 
perfect leefde in de Goddelijke Wil… 
 

Ik dacht na over de smarten van mijn Hemelse Mama en mijn 
lieflijke Jezus, Zich bewegend in mijn innerlijk, zei me:            
“Mijn dochter, Ik was de eerste Koning van smarten en als Mens en 
God, moest Ik alles binnenin Mij centraliseren om over alles het 
oppergezag te hebben, zelfs over smarten. Deze van Mijn Mama 
waren niets anders dan de weerspiegelingen van die van Mij. In 
Haar gereflecteerd, lieten ze Haar delen in al Mijn smarten. Terwijl 
ze Haar doorboorden vulden ze Haar met zo een bitterheid en pijn 
dat Zij zich bij elke weerspiegeling van Mijn smarten voelde sterven. 
Maar liefde ondersteunde Haar en schonk Haar weer leven. 
Daarom was Zij, niet alleen voor de eer maar ook met het recht op 
gerechtigheid, de eerste Koningin van de oneindige zee van haar 
smarten.”  Dit kwam door de Goddelijke Wil die Zij bezat, haar hele leven lang. 
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Terwijl Hij dit nu zei, leek ik mijn Mama vóór Jezus te zien. Al wat 
Jezus bevatte, de smarten en de doorboringen van dat allerheiligste 
Hart, werden weerspiegeld in het Hart van de bedroefde Koningin. 
Bij deze weerspiegelingen vormden zich in het Hart van de 
doorboorde Mama vele zwaarden en deze werden bekrachtigd door 
een Fiat van Licht. Hiermee bleef Zij omgeven te midden van vele 
Fiats van het schitterendste licht, dat Haar zo veel glorie gaf dat er 
geen woorden zijn om dit te vertellen. 
 
Daarna hernam Jezus: “Het waren niet de smarten die Mijn Mama 
tot Koningin maakten en Haar met zo veel glorie deden schitteren, 
maar het was Mijn almachtig Fiat dat met elk van haar akten en 
smarten was verweven en zich tot leven maakte van al haar leed.   
Zo was Mijn Fiat dus de eerste akt die het zwaard vormde, Haar   
de intensiteit van pijn bezorgend die het wilde. Mijn Fiat kon in dat 
doorboorde Hart zo veel smarten aanbrengen als het verlangde, 
wonde op wonde toevoegend, pijn op pijn, zonder ook maar enige 
schaduw van de minste weerstand. Integendeel, Zij voelde zich 
vereerd dat Mijn Fiat zich zelfs tot leven wou maken van haar 
hartslag. En Mijn Fiat gaf Haar totale glorie en stelde Haar aan tot 
ware en rechtmatige Koningin. 
 
Wie zullen nu de zielen zijn in wie Ik Mijn smarten en Mijn leven 
zelf kan weerspiegelen? Wie Mijn Fiat als leven zullen hebben.     
Dit Fiat zal in hen Mijn weerspiegelingen absorberen en Ik zal zeer 
royaal zijn in het hen laten delen van wat Mijn Wil in Me bewerkt.  
Daarom verwacht Ik de zielen in Mijn Wil om hun de ware 
heerschappij en de totale glorie te schenken van elke akt en pijn die 
ze hebben te doorstaan. Het werk en het lijden buiten Mijn Wil 
erken Ik niet - Ik zou kunnen zeggen: Ik heb je niets te geven. Welke 
was de wil die je bezielde om zo te handelen en te lijden? Word van 
hem beloond. 
 
Vele keren kan iets goeds doen of lijden zonder aanwezigheid van 
Mijn Wil, ellendige slavernij zijn die ontaardt in passies, terwijl 
alleen Mijn Willen werkelijk heerschappij verleent, ware deugden, 
echte glorie om het menselijke te  veranderen in het goddelijke.” 
 
Let dus op dat het niet de menselijke wil is die in je handelt, werkt, lijdt – het verleidelijke 
pad dat zo gemakkelijk wordt gevolgd maar niet leidt naar het goddelijke. Nemen we Luisa 
en vooral Maria, Koningin van de Goddelijke Wil, tot grote voorbeeld bij al onze akten. 


