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17 september 2022 – OUDE ABDIJ DRONGEN            (uit de 1ste conferentie) 
(25 jaar DIVINA VOLONTÀ BELGIO  -  20 jaar conferenties) 
 

UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL 
 
En God zag dat het goed was… 
Meerdere keren te lezen in het prille begin van de bijbel. 
God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis – en wat voor een 
perfecte harmonie was er niet tussen Schepper en schepsel. De 
mens vrij geschapen – geschapen met een menselijke vrije wil – 
leefde met zijn wil volkomen in eenheid met de Goddelijke Wil. 
Maar die eenheid duurde niet lang: de mens verbrak de eenheid en 
huilde de nog vele jaren dat hij leefde. 
Wat was gebeurd was zo erg dat hij, noch een ander schepsel, het 
weer kon goed maken. De Vader zou de Zoon naar de wereld 
zenden. Dit zou echter nog vele eeuwen duren… 
Na het FIAT van de SCHEPPING kwam dus het FIAT van de 
VERLOSSING: 
“De Vader zond de Zoon naar de aarde, de Zoon gehoorzaamde 
onmiddellijk aan de Wil van de Vader en de H. Geest stemde ermee 
in.” (kerstnoveen) 
 

Het werk van de Verlossing was grandioos en onberekenbaar voor 
de geschapen geest… Vooraf waren er vele eeuwen lang de 
gebeden, de verzuchtingen, de tranen, de boetedoeningen van zo 
vele patriarchen en profeten en van het gehele volk van het Oude 
Testament. En Ik deed dit om hen geschikt te maken een zo groot 
goed te ontvangen. (deel 15 – 14.4.1923) 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar geen verlossing zonder tussenkomst van een schepsel – de 
Schepping gebeurde zonder enig schepsel, de Verlossing echter 
niet… Maria… 
 

(deel 16 – 13.8.1923) Je moet weten dat één gewoon schepsel de relatie 
verbrak die bestond tussen de Goddelijke Wil en het schepsel. Deze 
breuk deed de plannen teniet die God had bij de Schepping van de 
mens. Een ander gewoon schepsel nu werd de opdracht gegeven om 
weer te verbinden. Het was de Maagd - Koningin van allen - hoewel 
begiftigd met veel genaden en voorrechten, toch nog steeds een 
schepsel. Zij moest zich in relatie plaatsen met de Wil van haar 
Schepper, om die eerste breuk van dat eerste schepsel te herstellen: 
een vrouw, de eerste - een vrouw de tweede. Zij was het die door 
haar wil met de Onze te verbinden, Ons de eer, de waardigheid, de 
onderdanigheid en de rechten van de Schepping teruggaf.  
 
Was het niet één schepsel alleen die aanvang nam met het kwaad en 
zo het zaad vormde van de ondergang van alle generaties? Zo nam 
ook dit ene hemelse Schepsel aanvang met het heil. Door zich in 
relatie te brengen met de Wil van haar Schepper, vormde Zij het 
zaad van het Eeuwige Fiat wat de redding, de heiligheid, het welzijn 
van allen moest worden.  
Wanneer nu dit hemelse Schepsel groeide, groeide in Haar ook het 
zaad van dit Eeuwige Fiat. Dit zaad werd een boom. Het Eeuwige 
Woord voelde zich verrukt te kunnen rusten in de schaduw van Zijn 
Eeuwig Willen en Hij werd ontvangen. Hij vormde Zijn Mensheid in 
die maagdelijke schoot waarin Zijn Verheven Wil als een heersende 
Koning regeerde. 
 

Jezus gebruikt zo vaak vergelijkingen met aardse zaken om ons iets 
duidelijk te stellen (ook te bemerken in de evangeliën: Zijn vele 
gelijkenissen, Zijn parabels), om ons een idee te geven waarover Hij 
spreekt, om ons kleine verstand tegemoet te komen – de boom – de 
boom van het leven die Adam en Eva het voedsel te eten gaf voor 
hun leven in de Goddelijke Wil, voedsel dat hen werd ontnomen 
omdat het hen niet langer werd toegelaten dit leven te leven – dit 
voedsel van de boom des levens herstelt Jezus door Zijn Kruis. Hij 
biedt ons opnieuw de gave aan van de kennis van het leven in de 
Goddelijke Wil. 
 

Zie je dan hoe alle goed neerdaalt vanuit Mijn Verheven Wil en hoe 
alle kwaad naar boven komt wanneer het schepsel zich terugtrekt 
vanuit de Goddelijke Wil?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit ervaren we allen in ons leven dat de duisternis en de zondigheid 
op aarde uit één bron komt: de menselijke wil. En in wat voor een 
dikke donkere duisternis zijn we niet beland… om te huiveren, om te 
huilen maar niet om angstig te zijn, ook al lijkt het kwade-de Kwade 
te triomferen, veraf en dichtbij… 

 

Indien Ik nu geen schepsel had gevonden die Mijn Willen had als 
leven en zichzelf met Mij in relatie had geplaatst, met die banden 
van de Schepping door Mij gewild, had Ik niet willen en kunnen 
neerdalen uit de Hemel en de menselijke gestalte aannemen om de 
mens te redden.  
Zo was Mijn Mama dus de aanvang, de oorsprong en het zaad van 
het 'Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel'. Gezien één 
enkel schepsel dit had vernietigd, was het ook juist en rechtvaardig 
dat één schepsel het weer zou opbouwen. En Mijn Mensheid, die 
Zich nooit van Mijn Godheid afscheidde, vormde, op dit zaad van 
Mijn eigen Wil die Ik in Mijn goddelijke Moeder vond, het grote 
plan van de menselijke wil in de Goddelijke Wil.  

 

Het ‘Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel’ begon dus in 
Maria door Haar te vrijwaren van de erfzonde. Zij – de Gezegende 
boven/onder alle vrouwen -  werd uitverkoren om als eerste de 
oorspronkelijke genade weer te ontvangen. Deze werd in Haar 
hersteld door de verdiensten van Jezus… 

 

(…)Maar om het grote plan te vormen van de menselijke wil in de 
Goddelijke, om de relaties en verbanden die door de mens waren 
verbroken opnieuw te verbinden, was het nodig heel Mijn innerlijk, 
heel Mijn verborgen leven, al Mijn diepste pijnen, die veel talrijker 
en intenser waren dan Mijn uitwendige pijnen maar nog niet waren 
gekend, bijeen te brengen. Het volstaat te zeggen dat Ik niet enkel 
vergeving afsmeekte, vergiffenis van zonden en toevlucht, 
verdediging en uitweg bij de grote gevaren van het menselijke leven 
- zoals Ik deed in Mijn Passie – (dit was niet voldoende) maar het ging 
om het opnieuw opstaan van het hele innerlijke van de mens.  
O, hoe veel gemakkelijker was het voor Mij zijn redding af te 
smeken dan zijn innerlijk te herordenen in Mijn Verheven Willen! 
(deel 16 – 13.8.1923)  
 

Het ging dus om meer dan enkel het verlossen en redden van de 
mensheid. Het ging om meer dan het vergeven van de zonden en 
ons weer de kans geven om naar de Hemel te gaan – o, ja, Hij deed 
dit en het is iets enorm groots waar we ontzettend dankbaar moeten 
om zijn maar… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ik wil je nog meer geven, Ik wil je de oorspronkelijke genade terug-
geven, de gemeenschap van de willen (waarover Paus Benedictus 
XVI het zo vaak had!) die er was bij de Schepping, die eenheid 
tussen God en mens, tussen de Drie-eenheid en de mensheid’.            
Dit te herstellen kostte veel meer, oneindig veel meer dan de 
Verlossing. Dit noemen we het werk van de H. Geest, het Fiat van 
de Heiliging, de vervulling van het herstel waar de H. Geest mee 
bezig is sinds Pinksteren.  

 

Het derde FIAT - het leven in Mijn Wil - … denk je dat dit nu een 
heiligheid is zoals andere heiligheden?  Een goed, een genade, bijna 
gelijk aan de andere die Ik eeuwenlang heb gegeven aan de overige 
heiligen en aan de gehele Kerk? Neen, neen! Het gaat hier over een 
nieuw tijdperk, over een goed dat de vele generaties moet dienen.           
Om de zielen voor te bereiden om in Mijn Willen te leven, om hen te 
laten delen in het goed dat Hij bevat en om de mens naar zijn 
oorsprong te doen terugkeren, zoals hij door Mij werd geschapen, 
wilde Ik als eerste bidden en Mijn stem laten weerklinken van het 
ene einde van de aarde tot het andere, tot zelfs hoog in de Hemel, 
zeggend:  'Onze Vader, die in de Hemel zijt'. Ik zei niet 'Mijn Vader' 
maar noemde Hem Vader van de gehele mensenfamilie om Hem 
aandacht te vragen voor wat Ik er ging aan toevoegen: 'dat allen 
Uw naam heiligen zodat Uw Rijk kome en Uw Wil geschiede op 
aarde zoals in de Hemel'.                                                                       
Dit was het doel van de Schepping en Ik vroeg de Vader dat het zou 
worden voltooid.   

Vervolgens leerde Ik Mijn gebed aan de Apostelen. Zij gaven het 
door aan de gehele Kerk zodat - precies zoals het volk van de 
toekomstige Verlosser in Hem redding vond en zich voorbereidde 
om de beloofde Messias te ontvangen - de Kerk op dezelfde manier 
zou bidden en Mijn gebed vele keren zou herhalen. (deel 15 – 
14.4.1923)   

Mijn hele Kerk bidt het ‘Onzevader' – er is geen enkele ziel die 
tot de Kerk behoort die niet het ‘Onzevader’ bidt. En hoewel 
velen het reciteren zonder te zijn geïnteresseerd in het vragen 
van en het verlangen naar een zo heilig Rijk, wordt Mijn 
belangstelling vernieuwd en hoor Ik Mijn gebed dat vraagt 
dat het Rijk zou komen en Mijn Wil zou worden gedaan op 
aarde zoals in de Hemel. (deel 24 - 26.5.1928) (rozenkransbrochure 
blz 9 bovenaan) 



 

De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

Het derde FIAT – het FIAT van de HEILIGING…   Na het tweede fiat               
langsheen een schepsel, Maria, de Onbevlekt Ontvangene, is er dus          
nu het fiat van de heiliging. 

En hierbij was Luisa nodig, de kleinste van allen…                        
Een gewoon schepsel zoals wij allemaal, niet onbevlekt ontvangen 
maar net als wij, belast met de erfzonde – om aan te tonen dat ook 
wij dit leven kunnen gaan leven, al zijn we zondige mensen. Langs                                                  
haar om, langsheen haar geschriften wordt het ons nu aangereikt. 
Hij gebruikte haar om ons de kennis door te geven over Zijn Leven 
in de Goddelijke Wil. De H. Annibale Maria di Francia, censor van 
haar geschriften, noemde het ‘Goddelijke Wetenschap’. God wil dat                                                           
wij er zoveel als mogelijk van kennen om zo dit leven te kunnen 
gaan leven, ook al zijn we als menselijke wezens toch zo beperkt… 

Luisa’s geschriften – haar duizenden neergepende bladzijden – zijn 
één lange uitleg over het enige gebed dat Hij de mens aanleerde om 
Zijn Rijk van de Goddelijke Wil op aarde af te smeken. 

Luister, Mijn dochter, als Mijn Eeuwige Wijsheid besliste dat een 
hemels schepsel, het heiligste van allen (Maria), het zaad van Mijn 
heilig Willen zou voorbereiden waarin Ik het plan vormde om de 
mens opnieuw in Mijn Verheven Wil te doen opstaan, dan laat Ik 
hem nu, door middel van een ander schepsel, binnengaan in de 
eeuwige verblijven van Mijn Wil. En haar wil verbindend met de 
Mijne, verenig Ik haar akten met al die van Mij. Ik laat haar hele 
innerlijk weer opgaan in de Eeuwige Zon van Mijn Wil en effen het 
terrein van dit plan voor alle generaties, zodat, al wie maar wil, er 
binnen kan gaan om zich in relatie te brengen met de Wil van haar 
Schepper.                                                                                                    
En als tot nu toe de schepselen blij waren met het goede van de 
Verlossing, gaan ze nu over tot het zich verheugen in de vruchten 
van het 'Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel'. Het gaat 
om het geluk dat verloren ging, de waardigheid en adel en de totale 
hemelse vrede, die de mens, door het doen van zijn wil, van het 
aanschijn van de aarde had laten verdwijnen.                                     
Een grotere genade kon Ik hem niet geven, daar Ik hem, door hem 
opnieuw in relatie te brengen met Mijn Wil, al het goede terug-
bracht waarmee Ik hem bij zijn schepping begiftigde.                    
Wees daarom aandachtig want dit gaat over het effenen van een 
groot terrein van goeds voor al je broeders.” (deel 15 – 13.8.1923) 

(in volgende nieuwsbrief lees je dan een gedeelte uit de 2de conferentie) 


