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De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

7 oktober 
ONZE – LIEVE – VROUW van de ROZENKRANS 

 
Sinds ons samenzijn in de Oude Abdij voor ’25 jaar GW-werking en 20 jaar 
GW-conferenties’ beschikken we nu ook over een Rozenkransbrochure: 
 

HET BIDDEN VAN 
DE ROZENKRANS 
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Niet enkel de Blijde, de Lichtrijke, de Droevige en de Glorievolle Mysteries 
staan erin opgenomen maar eveneens enige uitleg bij de verschillende gebeden 
die samen het rozenkransgebed uitmaken - genomen uit het dagboek van Luisa, 
het BOEK van de HEMEL (en uitgebreider dan in ons FIAT III-boek). 
In deze nieuwsbrief een beperkt gedeelte ervan (uit ‘kruisteken en zegening’): 
 
(Jezus) “Het kruisteken dat de Kerk de gelovigen leert, is niets 
anders dan het afsmeken van Onze gelijkenis in de schepselen.      
De gelovigen herhalen dus onze zegening als een echo: ‘In de Naam 
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’. Zonder het weten 
brengt de Kerk zich met al haar gelovigen in overeenstemming met 
de eeuwige Schepper en allen willen hetzelfde: bij het zegenen en 
het uitspreken van de woorden Vader, Zoon en H. Geest wil God Zijn 
gelijkenis geven en de schepselen smeken het af door het kruisteken 
te maken waarbij ze dezelfde woorden uitspreken.” (deel 24 - 
29.7.1928) 
 
(Jezus) “Voor Ik aan Mijn smartelijke Passie begon wou Ik naar Mijn 
lieve Mama gaan om Haar haar zegen te vragen en om Haar zo de 
gelegenheid te geven Mijn zegen te vragen voor Haar. De smarten 
die Zij moest dragen waren te talrijk en het was juist dat Mijn zegen 
Haar kracht zou geven. Het is Mijn gewoonte, wanneer Ik wil geven, 
het te vragen. En Mijn Mama verstond Mij direct, zelfs zo goed, dat 
Zij Mij niet zegende voor Zij Mijn zegen had gevraagd. En alleen 
nadat Zij door Mij was gezegend, zegende Zij Mij…  
  
Bij het begin van Mijn Passie, wou Ik Mijn Mama zegenen met Mijn 
almachtig en scheppend Woord. Maar Ik zegende niet enkel Haar, 
in Mijn Mama zag Ik alle schepselen. Zij stond boven allen en in 
Haar zegende Ik dus alles en iedereen. Ik zegende zelfs elke 
gedachte, akt, woord en meer. Ik zegende alles wat het schepsel 
moest dienen.  
Het is zoals bij de zon die, geschapen door Mijn almachtig Fiat, haar 
koers verder zet voor alles en voor elke sterveling, zonder dat ook 
maar iets van haar licht of warmte vermindert. Op dezelfde manier 
blijft Mijn scheppend Woord bij het zegenen altijd in de zegenings-
akt, zonder ooit op te houden met zegenen - net zoals de zon nooit 
zal ophouden aan alle schepselen haar licht te geven. 
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Maar nog is dit niet alles. Met Mijn zegen wilde Ik de verdiensten 
van de Schepping hernieuwen. Ik wilde Mijn hemelse Vader vragen 
te zegenen, om aan het schepsel Kracht mee te delen. Ik wilde haar 
zegenen in Mijn naam en in die van de heilige Geest om haar 
wijsheid en liefde te schenken en zo het geheugen, het verstand en 
de wil van het schepsel te vernieuwen en haar te herstellen als 
oppergezag over alles.  
 

Weet echter dat wanneer Ik iets geef, Ik ook iets verlang. Mijn lieve 
Mama begreep het en zegende Mij onmiddellijk - en niet alleen voor 
Haarzelf maar in naam van iedereen. O, indien allen Mijn zegening 
konden zien, zouden ze het voelen in het water dat zij drinken, in 
het vuur dat hen verwarmt, in het voedsel dat zij tot zich nemen, in 
de pijn die hen kwelt, in de verzuchtingen van hun gebeden, in de 
spijt over hun schuld, in de verlatenheid door schepselen...                           
In alles zouden zij Mijn scheppend woord horen dat hen zegt (maar 
dat zij, ongelukkig genoeg, niet horen):  
 

‘Ik zegen je in de naam van de Vader,  
van Mijzelf, de Zoon, 

 en van de heilige Geest. 
Ik zegen je om je te helpen. 

Ik zegen je om je te verdedigen,  
om je te vergeven, om je te troosten  

en Ik zegen je om je te heiligen.’ 
 

En het schepsel zou Mijn zegeningen nazeggen door Mij eveneens in 
alles te zegenen. Dit zijn de effecten van Mijn zegen.                              
En Mijn Kerk, door Mij onderricht, herhaalt Mij hierin. In zo goed als 
alle omstandigheden, bij de toediening van de sacramenten en bij 
andere gelegenheden, geeft ook zij haar zegen.”                                
(deel 12 – 28.11.1920) 
 
Maken wij het bidden van de Rozenkrans ook telkens tot een akt in Gods Wil 
en doen we het steeds weer ‘in naam van allen’ en ‘voor allen’.  Mag Maria, 
Koningin van de Goddelijke Wil ons, in de moeilijke, pijnlijke en verwarrende 
tijden die we meemaken, tot Voorspreekster zijn bij de Drie-ene God. 
 
Deze brochure (kostprijs €5) kan vanzelfsprekend ook nog worden verkregen 
bij een volgende samenkomst in het Huis van de Goddelijke Wil of kan je 
eveneens worden opgestuurd.  


