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De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 

Na een zeer genadevolle GW-samenkomst waaraan heel velen deelnamen en 
waarbij de Oude Abdij te Drongen ’s morgens onder een prachtige regenboog – 
teken van Gods verbond met de mensen!! - werd bereikt en ’s avonds zelfs ook 
verlaten, een paar opeenvolgende passages uit het Boek van de Hemel, deel 12. 
Passages die ons onvermijdelijk doen stilstaan bij de huidige toestand op de 
wereld maar ook in onze (Vlaamse) Kerk…  
Mogen ze een uitnodiging zijn om – in Gods Willen – te bidden en eerherstel te 
brengen voor o, zo veel… 
 

 
  
19.8.1918  

Ik bevond mij in mijn gebruikelijke toestand. Mijn altijd lieflijke 
Jezus liet Zich in mij zien als in een cirkel van licht. Hij keek me aan 
en zei: “Laten we eens kijken, wat voor goeds hebben wij vandaag 
gedaan?”, en Hij keek en keek. Ik geloof dat deze lichtcirkel Zijn 
Allerheiligste Wil was en dat Hij zo sprak omdat ik mij met Zijn Wil 
had verenigd.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Hij voegde eraan toe: “In zekere zin ben Ik de laagheden van de 
priesters moe. Ik kan het niet meer aan. Ik wil dat er een einde aan 
komt. Ach, hoeveel zielen zijn verwoest, hoe velen van hen zijn 
verminkt, hoe velen verafgood! Zich bedienen van heilige dingen 
om Mij te beledigen is Mijn wrangste lijden, de meest afschuwelijke 
zonde. Het is het zegel van de totale ondergang die de grootste 
vervloekingen aantrekt en iedere verbinding tussen Hemel en aarde 
verbreekt. Die wezens zou Ik op aarde willen uitroeien. Daarom 
zullen de kastijdingen voortduren en zich vermenigvuldigen:           
de dood zal steden verwoesten, vele huizen en straten zullen 
verdwijnen. Er zal niemand zijn om ze te bewonen. Rouw en 
verslagenheid zal overal heersen.”                                                          
Ik smeekte Hem heel intens. Hij bleef een groot gedeelte van de 
nacht bij mij en Hij leed zodanig dat ik mijn hart van smart voelde 
breken. Maar toch hoop ik dat mijn Jezus Zich bedaart. 

4.9.1918  

Tijdens mijn toestand van gewoonlijk kwam zojuist mijn altijd 
beminnelijke Jezus en zei: “Mijn dochter, schepselen willen Mijn 
gerechtigheid uitdagen, zij willen zich niet overgeven. Daarom gaat 
Mijn gerechtigheid tegen hen tekeer. Het gaat om schepselen van 
alle klassen en standen, zelfs om wie zich Mijn bedienaren noemen - 
misschien dezen nog meer dan de anderen. Wat een vergif bevatten 
zij. Ze vergiftigen al wie hen nadert. In plaats van Mij in de zielen te 
brengen willen zij zichzelf erin plaatsen. Zij willen door hen worden 
omringd en gekend en Ik blijf opzij staan. Hun giftig contact leidt de 
zielen van Mij af in plaats van hen te verzamelen. In plaats van hen 
spiritueel te maken, maken ze hen losbandiger, onvolmaakter. Zo 
zie je bij wie met hen geen contact hebben, veel betere spirituelere 
zielen. Dus niemand kan Ik vertrouwen. Ik word gedwongen toe te 
staan dat mensen zich ver van kerken en sacramenten verwijderen 
om te voorkomen dat ze nog meer vergiftigd en slechter worden 
gemaakt. Mijn smart is groot, de wonden van Mijn Hart zijn diep. 
Bid daarom en verenig je met de weinigen die nog goed zijn en met 
Mijn bitter verdriet meeleven.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

14.10.1918 

Nog steeds in mijn gebruikelijke toestand van beroving en bitter-
heid zei mijn lieve Jezus toen Hij net bij me was:                          
“Mijn dochter, de regeringen voelen de grond onder hun voeten 
wegzakken. Ik gebruik alle middelen opdat zij zich zouden over-
geven om hen terug tot zichzelf te doen komen. Zij moeten beseffen 
dat zij enkel door Mij kunnen hopen op duurzame en ware vrede. 
Daarom verneder Ik nu de een, dan de ander - nu maak Ik hen tot 
vrienden, dan tot vijanden. Ik zal van alles en nog wat uithalen 
opdat zij zich overgeven. Ik zal hen armslag doen missen. Ik zal 
onverwachte en onvoorziene dingen doen om hen te verwarren en 
hen de instabiliteit van wat menselijk is en van zichzelf te doen 
verstaan. Zo zal Ik hen doen inzien dat alleen God het stabiele Zijn 
is, van waaruit ze op elk goed mogen hopen. Ook dat zij, wanneer 
zij gerechtigheid en vrede willen, naar de bron van de ware vrede 
en gerechtigheid moeten komen. Anders zullen zij niets afronden en 
doorgaan met het voeren van debatten. En als ze vrede lijken te 
bereiken zal deze niet blijven duren, de strijd zal nog heviger 
oplaaien. 

Mijn dochter, enkel Mijn almachtige vinger kan weer orde brengen 
in de dingen zoals ze er nu voorstaan - wat Ik zal doen gebeuren op 
zijn tijd. Grote beproevingen zijn echter nodig en zullen er op de 
wereld ook komen. Er zal daarom veel geduld nodig zijn.” 

Vervolgens voegde Hij eraan toe met een meer ontroerend en 
smartelijk accent: “Mijn dochter, de grootste straf is de triomf van 
wie slecht zijn. En het is door die triomf dat Mijn Kerk zal gezuiverd 
worden - want er zijn nog meer zuiveringen nodig.  Daarna zal Ik 
hen afstraffen en verspreiden als stof in de wind. Raak daarom niet 
onder de indruk van de triomfen waarover je hoort maar ween met 
Mij om hun droevig lot.” 

En nog eens: Luisa deed geen voorspellingen, sprak dus niet over wat in de 
toekomst zou gaan gebeuren maar had het over de dingen uit haar tijd… Toch 
lijkt alles zo actueel te zijn. Richten wij ons tot God in Zijn Goddelijk Willen! 


