
“De ledematen verwierven de heerschappij, de orde, de eenheid en de adel van het Hoofd.”     SG – De Goddelijke Wil 

Het Boek van de Hemel             Deel 33 – 24 februari 1934               Luisa Piccarreta  
 
Door zijn eigen wil te doen, verloor het schepsel het hoofd, het goddelijke verstand, 
de orde van zijn Schepper. De Goddelijke Wil stelde Mij aan als het Hoofd van de 
mens en Hij herenigde alle verstrooide ledematen onder Mijn Hoofd. 

 
 
Terwijl ik mijn rondgang maakte in de Goddelijke Wil, stroomden zijn zoete heerschappij, zijn 
onweerstaanbare Kracht, zijn Liefde en zijn onuitblusbaar Licht zonder ophouden over mijn 
kleinheid, verrukt door dit alles, en zwemmend in de zee van de Goddelijke Wil.  
O zijn heerlijke verrassingen, zijn steeds nieuwe wegen, zijn verrukkelijke schoonheid, zijn 
onmetelijkheid die alles en allen draagt als in zijn Boezem! 
 
Maar nog opvallender is zijn Liefde voor het schepsel!  Hij lijkt één en al  
-  Oog om het gade te slaan,  
-  Hart om het te beminnen  
-  handen en voeten om het te dragen aan zijn Hart, om het in zijn voetstap te laten gaan. 
 
Hoezeer verlangt Hij ernaar om het schepsel Zijn Leven te geven,  
-  zodat het kan leven van het Zijne. 
Het lijkt erop dat Hij een delirium heeft, een belofte gedaan heeft, tegen elke prijs een 
overwinning te behalen: dat Zijn Leven in het schepsel leeft. 
 
Mijn geest liep verloren te midden van dit Liefdestafereel van de Goddelijke Wil. 
Mijn lieve Jezus, vol tederheid, zei mij: 
 
"Mijn dochter, door zijn wil te doen verloor de mens  
- het hoofd, het goddelijke verstand, de heerschappij en de orde van zijn Schepper.  
Nadat zij het hoofd verloren waren, wilden alle ledematen als hoofd optreden. 
Aangezien het niet de taak van de ledematen is en zij niet de kracht, noch de bekwaamheid 
bezitten om als hoofd op te treden, zijn zij er niet in geslaagd om de heerschappij te 
handhaven, noch de orde onder elkaar.  
Het ene lidmaat zette zich af tegen het andere. En zij waren onderling verdeeld. Zo waren zij 
als verstrooide ledematen. Zij bezaten immers geen hoofd om de eenheid te bewaren. 
 
Ons Opperwezen hield echter van de mens. Het zag hem zonder hoofd. 
Dit heeft ons veel leed berokkend. Dit was ook de grootste schande voor ons creatieve werk. 
En Wij konden hem, van wie Wij zoveel hielden, niet in een dergelijke ellende laten leven.  
 
Onze Goddelijke wil overheerste ons. Onze Liefde overwon Ons en deed Mij neerdalen van de 
Hemel naar de Aarde. Hij stelde Mij aan als het Hoofd van de mens en Hij herenigde alle 
verstrooide ledematen onder Mijn Hoofd.  
En de ledematen verwierven de heerschappij, de orde, de eenheid en de adel van het Hoofd.  
 
Zo was Mijn menswording, alles wat Ik deed en leed, en Mijn dood zelf niets anders dan een  
manier  
- om naar deze verspreide ledematen te zoeken, en...  
- door de kracht van Mijn Goddelijke Hoofd  
  het leven en de warmte in de dode ledematen te laten vloeien en hen te laten verrijzen,  
- om van de menselijke familie één lichaam te vormen, verenigd onder Mijn Goddelijke Hoofd.  
 
Hoeveel heeft Mij dit gekost!  Mijn Liefde heeft Mij in alles gesteund,  
al het lijden helpen doorstaan en alles overwinnen.  
 



« Al het goede voor het schepsel bevindt zich in Mijn Goddelijke Wil.”                                      SG – de Goddelijke Wil 

 

Mijn dochter, zie je nu wat het betekent om mijn Wil niet te doen: 
- je hoofd te verliezen, je af te scheiden van mijn Lichaam  
- en hier rond te dwalen als losgeraakte ledematen  
  onder zeer veel moeilijkheden en als tastende monsters die medelijden opwekken.  
 
Al het goede voor het schepsel bevindt zich in Mijn Goddelijke Wil. 
Hij vormt onze Glorie en die van de mensenfamilie. 
 
Zie ons delirium, onze belofte. Wij willen het schepsel veroveren langs de weg van de Liefde en 
het Lijden om hen in onze Wil te laten leven. 
 
Wees dus waakzaam, en stel uw Jezus tevreden." 
 


