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17 september 2022 – OUDE ABDIJ DRONGEN            (uit de 2de conferentie) 
(25 jaar DIVINA VOLONTÀ BELGIO  -  20 jaar conferenties) 
 

UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL 
 
Uit deel 15 - 2.5.1923  

(…)Wanneer Mijn ‘Fiat Voluntas Tua’ zijn vervulling kent ‘op aarde 
zoals in de Hemel’, zal de totale vervulling gebeuren van het tweede 
deel van het onzevader: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’.  
Ik zei: ‘Onze Vader, in naam van allen vraag Ik U om drie soorten 
brood voor elke dag: het brood van Uw Wil, wat zelfs meer dan 
brood is, gezien, als brood twee of drie maal daags noodzakelijk is, 
dit brood daarentegen op elk moment nodig is en in alle omstandig-
heden. Nog meer zelfs, het moet niet enkel brood zijn maar als 
balsemende lucht die het leven brengt: de circulatie van het 
Goddelijk Leven in het schepsel. Vader, als U dit brood van Uw Wil 
niet geeft, zal Ik nooit al de vruchten van Mijn sacramenteel Leven 
ontvangen. Dit is dus het tweede brood dat wij U elke dag vragen. 
 

Het eerste en belangrijkste brood waarvoor Hij bidt (en ook wij) 
opdat wij het zouden ontvangen: het brood van de Wil van de Vader. 
In het Johannes-evangelie lezen we: Mijn voedsel is de Wil te doen 
van Mijn Vader – dat was het brood van Jezus: een brood dat we 
niet een drietal keer per dag nodig hebben maar wel elk moment van 
de dag, want zonder de Wil van God kunnen we niet bestaan. 
Bovendien, zonder de Goddelijke Wil in ons te laten handelen, 
werken, leven en regeren is Gods Wil nooit ten volle in ons 
aanwezig. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vrucht van het sacramentele leven, het tweede brood, is de 
tweede betekenis van het dagelijkse brood waar Hij om bidt, gezien 
enkel in de Wil van God de sacramenten hun vervulling vinden, de 
volheid van de effecten die God bedoelde 

 
(en Jezus richt Zich verder tot de Vader)                                                                   
O, hoe erg is het gesteld met Mijn sacramenteel Leven, omdat het 
brood van Uw Wil hen niet voedt. Integendeel, het vindt het 
bedorven brood van de menselijke wil (de schade aangericht door de 
menselijke wil). O, hoe staat Mij dit tegen! Hoe negeer Ik het!  
En hoewel Ik naar hen toe ga, kan Ik hun de vruchten, het heil, de 
uitwerkingen, de heiligheid niet geven omdat Ik Ons brood niet in 
hen vind (het Brood van de Wil van God). En als Ik al iets geef, gaat het 
om een geringe hoeveelheid, afhankelijk van hun gesteldheid, maar 
niet al het goede wat Ik bevat.  
 

Al het goede is enkel in de Wil van God. De Goddelijke Wil is de 
bron van alles, ook van het leven van de sacramenten. Indien een 
ziel niet in de Wil van God is om dit voedsel te ontvangen, de gave 
van de Eucharistie, zal ze nooit de volle effecten ontvangen.  
En dit geldt niet enkel voor dit Sacrament maar voor al wat we doen.    
Het brood van de menselijke wil, dat wat onze menselijke passies en 
verlangens en voorliefdes voedt zal alles bederven en schaden wat 
Hij voor ons wil doen! 
 
Volgende bedenking: hoe langer, hoe meer we ons in Luisa’s 
geschriften verdiepen, hoe duidelijker we kunnen zien dat het echt 
waar is dat, wanneer de menselijke wil het voor het zeggen heeft, de 
goddelijke effecten verminderen – niet wanneer de menselijke wil in 
volledig akkoord, in vereniging is met de Goddelijke Wil maar bij het 
gebruik van de menselijke wil totaal apart van de Wil van God. 
Het hebben van persoonlijke agenda’s, het uitzien naar persoonlijke 
genoegens, voldoeningen en eigen verlangens – dat ego, bij velen 
zo sterk aanwezig - bederft de akten en verwijdert de effecten en de 
vruchten van het goede dat we willen verrichten.  
En dit zegt Jezus telkens opnieuw: wees hiervan toch bewust en let 
op voor je menselijke wil, hij kan je leven bederven - en het kan zo 
vlug en zo verborgen gebeuren. De menselijke wil op zich is immers 
blind en ziet niet gemakkelijk dat hij moet veranderen. Zolang hij dus 
zijn eigen koers vaart los van Gods Wil, gaat hij door – hij wentelt 
zich als het ware in wat niet goed is. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dus zegt Jezus: 
En als Ik al iets geef (aan die zielen waarin de menselijke wil aan 
het werk is), gaat het om een geringe hoeveelheid, afhankelijk 
van hun gesteldheid, maar niet (de volheid van) al het goede 
wat Ik bevat (en dus wil geven).  

 

Mijn sacramenteel Leven wacht geduldig tot de mens het brood van 
de Verheven Wil neemt om hem al het goede van Mijn sacramenteel 
Leven te kunnen geven.  
Zie je dus hoe, niet alleen het sacrament van de Eucharistie maar 
alle sacramenten die Ik Mijn Kerk heb nagelaten en die door Mij 
zijn ingesteld, al de vruchten zullen geven die zij bevatten en de 
volledige vervulling, wanneer Ons brood op aarde wordt gedaan 
zoals in de Hemel.  
 

Ons Brood:  
de ene Wil die Hij deelt met de Vader en de H. Geest, de Wil van de 
Drie-eenheid. Daarom kan Jezus zeggen: Ik heb slechts een 
voedsel: de Wil van de Vader - de ene Wil van de Drie Goddelijke 
Personen die Hij van nature bezit en die perfect is verenigd met Zijn 
menselijke wil - in perfecte harmonie, ook al zijn Zijn Goddelijke en 
menselijke Wil van elkaar onderscheiden 
 

En wanneer wij dus het Brood van de Hemel, dit brood van leven, de 
H. Eucharistie, de communie ontvangen, Jezus‘ lichaam, bloed, ziel 
en Godheid – laten we dit dan ontvangen in de Wil van God. 
In een ander deel van het Boek van de Hemel vertelt Jezus dat Hij 
bij de Instelling zelf de Eucharistie ontving en dat Hij dit deed voor 
ons en voor alle schepselen, waar en wanneer ze ook leefden en 
leven en zullen leven, om zo de Goddelijke Majesteit - in naam van 
allen - een perfecte communie te kunnen aanreiken. 
 

Jezus kan dit voor ons dus doen! Vandaar, wat een immense gave 
is toch het leven in de Goddelijke Wil = dat eerste brood dat wordt 
bedoeld in het Onzevader . 
Ja, ons dagelijks brood – ONS, niet zozeer verwijzend naar de Drie-
eenheid maar ONS, als verwijzing naar de schepselen voor wie Hij 
dit brood bedoelde om van en in te leven. 

 
Adam en Eva kozen een ander voedsel in Eden. Het voedsel van de 
Wil van de Vader was hen dus niet genoeg, ze wilden het andere, 
gesymboliseerd door die appel, het voedsel, de vrucht van hun 
menselijke wil. 
 



 

De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wanneer wij nu Gods Wil, elk moment van de dag, boven onze wil 
stellen leven we van dat brood van de Drie-eenheid. Het brood dat 
ons van bij het begin van de Schepping werd gegeven maar: door 
Adam en Eva werd verworpen, door Jezus werd hersteld en nu tot 
vervulling wordt gebracht door de gave van de H. Geest. 
Alleen wanneer jij dus in Mijn Wil leeft en in Mijn Wil ontvangt kan 
Ons Brood - de Wil van God - op aarde worden gedaan zoals in de 
Hemel, zegt Jezus. 
Vandaar nog eens opnieuw: ons dagelijks brood is het brood dat Hij 
wil voor allen op elk moment van ons leven. 
Velen van ons denken er maar aan als men het nodig heeft, als men 
in moeilijkheden zit en hulp verlangt maar het is elk moment, elke 
minuut van de dag noodzakelijk, dus niet enkel bij het ontvangen 
van de communie maar ook bij elke hartslag bijvoorbeeld en dus bij 
alles wat je doet. 
Al wat je doet is een gift van God waarvoor we dankbaar moeten zijn 
en wat we met de rest van de Schepping moeten delen om dan de 
Vader alle eer en glorie terug te geven. 

 

Daarna vroeg ik naar het derde brood - het materiële brood.  
 

 En ja, eerst de Wil van God (het Mysterie van Gods Leven), dan de 
           Eucharistie, de sacramentele gift van God en hier nu het brood als 
           voedsel voor het lichaam, het brood waar de meesten aan denken  
           wanneer ze het Onzevader bidden – het  tijdelijke, minst belangrijke 
           (al hebben allen het elke dag wel nodig).  

 

Hoe kon Ik zeggen: 'Geef ons vandaag ons brood?' Ik kon dit doen 
met het oog op het feit dat, indien de mens Onze Wil zou doen, het 
Onze ook het zijne zou zijn.  
Zo zou de Vader niet langer het brood van Zijn Wil, het brood van 
Mijn sacramenteel Leven en het dagelijks brood van het natuurlijk 
leven hebben te geven aan onwettige, onrechtmatige en kwaad-
willige kinderen maar aan wettige en goede kinderen die het goed 
van hun Vader gemeenschappelijk zullen bezitten. Daarom zei Ik: 
'Geef ons ons brood'.  
 

En Hij zegt: het is niet Mijn brood, het is niet jouw brood maar het is 
ons brood, het brood dat God ons geeft als gift van Zijn Heilige Wil. 
De drie soorten brood: Gods Wil, de Eucharistie en het dagelijkse 
materiële brood komen alle van God want wij hebben niets van 
onszelf. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

En dan zullen zij het gezegende brood eten. Alles rondom hen zal 
glimlachen en de Hemel en de aarde zullen het stempel dragen van 
de harmonie van hun Schepper.’ 
Hierna ging Ik verder:‘En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij 
vergeven aan onze schuldenaren’. Zo zal dus ook de naastenliefde 
perfect zijn.  
Wanneer de mens het brood van Mijn Wil heeft gegeten zoals Mijn 
Mensheid het at, dan zal vergiffenis het zegel dragen van het 
heroïsme zoals Ik aan het Kruis.  
De deugden zullen in Mijn Wil geabsorbeerd zijn en het zegel van 
ware heldhaftigheid ontvangen en van de goddelijke deugden.  
Ze zullen als vele beekjes zijn die uit de schoot komen van de grote 
zee van Mijn Wil.  
 

Deugden in de Goddelijke Wil en niet langer van de menselijke wil, 
die als kleine beekjes vloeien. Hoe mooi gesymboliseerd door het 
bloed en het water dat uit Jezus‘ open zijde kwam – stroompjes van 
genade, licht, erbarmen, vergiffenis, naastenliefde en nederigheid – 
allemaal deugden van Christus die doorheen ons zullen vloeien 
gezien we de bron van deze deugden in ons zullen hebben als een 
eeuwige, oneindige zee van waaruit al die deugden ontspringen. 

 
En als Ik eraan toevoegde: ‘En leid ons niet in bekoring’ - hoe zou 
God ooit de mens in bekoring kunnen brengen? Omdat de mens 
altijd mens is, vrij in zichzelf, en omdat Ik hem nooit de rechten 
ontneem die Ik hem gaf bij zijn schepping. En hij, verschrikt en bang 
voor zichzelf, schreeuwt het stil uit en bidt zonder zonder zich in 
woorden uit te drukken: ‘Geef ons het brood van Uw Wil zodat wij 
elke bekoring kunnen weerstaan en bevrijd ons, krachtens dit 
brood, van elk kwaad. Amen.’ 
 

De bron van deze bevrijding, het vrij worden van het kwaad én van 
de bekoring  komt er door de kracht van de Goddelijke Wil, niet van 
de menselijke wil. We zouden het wel graag hebben dat het door 
onze menselijke wil gebeurde om zo de overwinning aan onszelf te 
kunnen toeschrijven en te vertellen dat wij al het nodige deden.  
Ja, zeker, de menselijke wil is nodig om te handelen in samen-
werking met Gods Wil maar de kracht ertoe komt vanuit die bron. 
Vandaar ‘Geef ons het brood van Uw Wil zodat wij elke 
bekoring kunnen weerstaan en bevrijd ons, krachtens dit 
brood, van elk kwaad.‘ En dit gebeurt door het heersen van de 
Goddelijke Wil op aarde zoals in de Hemel. 

 


