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De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                   ALLERHEILIGEN 
                    ALLERZIELEN 

 
Zij zullen de wereld bewonen, 

zij namen het wonder ter hand, 
de mensen van nacht en nevel 
brengt Hij naar het heilige land. 

Er zal geen verzengende hitte, 
geen dorst en geen honger meer zijn 

want Hij zal ze weiden aan water 
dat vloeit uit het hart der woestijn. 

En Hij maakt de hoogte begaanbaar 
en Hij baant een weg door de zee, 

van alle vier einden der aarde 
brengt Hij zich een volk bijeen. 

De hemel roept uit halleluja, 
de aarde brengt leven tot stand, 

de bergen bezwijken van vreugde, 
de wereld wordt vaderland. 

Ten dage der grote genade 
als God de gebeden beloont, 
dan zullen de volkeren weten 
dat Hij bij de mensen woont. 

(uit het getijdengebed van de Kerk) 
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We vertelden het al: de tweede en herziene druk van onze FIAT-boeken is er! 
Al heel lang was het FIAT van de SCHEPPING uitgeput, al meerdere maanden 
was ook het FIAT van de HEILIGING niet meer te verkrijgen. Sinds 17.9, onze 
samenkomst in de Oude Abdij, worden dus weer de drie boeken aangeboden 
over de Rondzangen van Luisa Piccarreta - haar hoogste roeping. 
Er kwam al reactie: de nieuwe uitgave staat vlotter en is aangenamer te lezen. 
Bovendien werd nu telkens het volume vermeld waaruit de gekozen passages 
komen uit Luisa’s dagboek, het Boek van de Hemel.  
De vraagprijs wordt zo laag mogelijk gehouden (het is zelfs iets minder dan 
wat we de uitgeverij betaalden – vandaar nog eens de uitdrukkelijke vraag om 
sponsoring… het papier werd heel wat duurder, de loonkosten stegen…). 
DEEL I kost €12 – DEEL II kost €20 – DEEL III kost €22. 
Uit DEEL I werd wel Luisa’s biografie weggelaten gezien we over de officiële 
biografie beschikken vanuit het Vaticaan – DE ZON VAN MIJN WIL. 
 

 
 

Nu we het feest van ALLERHEILIGEN vieren graag een passage uit het derde 
boek VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL–het FIAT van de HEILIGING: 

 

“Mijn dochter, al Mijn werken zijn volledig. Daarom zal de glorie die 
het schepsel Mij moet geven volledig zijn. De laatste dag zal niet 
komen als de gehele Schepping Mij niet de eer en de glorie geeft die 
Ikzelf wilde en bepaalde. Wat sommigen Mij niet geven, neem Ik 
van anderen. In hen verdubbel Ik de genaden die anderen van Mij 
weigeren want van hen ontvang Ik dubbele liefde en glorie.  Bij die 
anderen kom Ik, afhankelijk van hun gezindheid, tot het geven van 
de genade die Ik aan tien wilde geven, aan anderen wat Ik aan 
honderd wou geven, en aan weer anderen wat Ik aan duizend wou 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geven. En soms geef ik de genade die Ik wilde geven aan steden, 
aan provincies en zelfs aan hele koninkrijken. En ze beminnen Mij 
en geven Mij glorie voor tien, honderd, duizend... Op die manier 
wordt Mijn glorie vanuit de Schepping volledig. En als Ik zie dat het 
schepsel dit, ondanks zijn goede wil, niet kan bereiken, trek Ik hem 
binnen in Mijn Willen waarin hij het vermogen vindt om een enkele 
akt te vermenigvuldigen zoveel keer als hij wil. Zo geeft hij Mij de 
glorie, eer en liefde die anderen Mij niet geven.  

Daarom bereid Ik het tijdperk voor van leven in Mijn Willen. En voor 
al wat schepselen in de voorbije generaties niet hebben gedaan en 
niet zullen doen, zullen zij in dit tijdperk van Mijn Wil de liefde, de 
glorie en de eer van de gehele Schepping voltooien. Ik zal hun 
verrassende en ongehoorde genaden schenken. Dit is waarom Ik je 
roep om te leven in Mijn Willen en Ik fluister jou in het oor: ‘Jezus, ik 
leg de aanbidding, de onderdanigheid van de gehele mensenfamilie 
aan Uw voeten. Ik plaats op Uw hart het 'ik hou van U' van allen.   
Ik druk mijn kus op Uw lippen om zo de kus van alle generaties te 
verzegelen. Ik omhels U met mijn armen om U te omhelzen met de 
armen van allen, om U de glorie te brengen van alle werken van de 
schepselen.' En Ik voel in jou de kus, de aanbidding, het 'ik hou van 
U' en zo meer van de gehele mensenfamilie. Hoe zou Ik jou niet de 
liefde, de kussen, de genaden kunnen geven die Ik aan de anderen 
zou geven? 

Weet wel, Mijn dochter, wat het schepsel op aarde doet is het 
kapitaal dat ze vormt voor de Hemel. Indien ze dus weinig doet, 
zal ze weinig hebben. Indien ze veel doet, zal ze veel hebben. 
Indien men Mij voor tien heeft bemind en verheerlijkt, zal men tien 
keer meer tevredenheid ontvangen in overeenstemming met even-
veel glorie en men zal tien keer meer door Mij worden bemind. 
Indien een ander dit voor honderd of duizend heeft gedaan zal zij 
voor honderd of duizend tevredenheid, liefde en glorie ontvangen. 
Zo zal Ik de Schepping alles geven wat Ik besliste te geven, en de 
Schepping zal Mij geven wat Ik van haar moest ontvangen - en Mijn 
glorie zal in alles worden voltooid.”                         (deel 12 – 22.5.1919) 


