
 

“De grootste eer die mijn Mama ontving, was de Goddelijke Wil verheerlijkt te zien”                SG - De Goddelijke Wil 

Het Boek van de Hemel            Deel 18 - 15 augustus 1925                       Luisa Piccarreta 

Het Feest van de  Opname van Maria in de Hemel  is het Feest van de Goddelijke Wil. 

"Mijn dochter, de ware naam van dit Feest is : Feest van de Goddelijke Wil.  
Het was de menselijke wil die 
- de Hemel sloot, de banden met zijn Schepper verbrak,  
- ellende en verdriet in de wereld bracht, en  
- een einde maakte aan het feest waarvan het schepsel in de Hemel kon genieten.   
 
Nu, dit schepsel, Koningin van allen,  
- door altijd en in alles de Wil van de Eeuwige te doen, meer nog, 
je kan zeggen dat haar leven alleen de Goddelijke Wil was  
- opende de Hemelen,  
- verbond zich met de Eeuwige, en  
- herstelde in de Hemel de feesten met het schepsel .  
 
Elke daad die zij in de Opperste Wil deed,  
- was een Feest dat zij in de Hemel in gang zette, 
- waren zonnen die zij vormde om dit feest te versieren, 
- waren melodieën die zij zond om het Hemelse Jeruzalem te verrukken.  
 
Dus, de ware reden van dit feest is de Eeuwige Wil,  
- werkzaam en vervuld in mijn Hemelse Mama.  
Hij heeft zo grote wonderen in haar verricht, die Hemel en aarde versteld doen staan. 
Zij heeft de Eeuwige gebonden met onverbrekelijke banden van Liefde,  
en  het Woord in haar schoot laten afdalen.  
 
De engelen zelf, verrukt, herhaalden onder elkaar: 
‘Van waar komen zoveel glorie, eer, zoveel grootheid en wonderen, eerder nooit gezien,  
in dit uitmuntende Schepsel? Zij is nochtans uit het ballingsoord  gekomen. ‘ 
 
Verbaasd herkenden zij de Wil van hun Schepper die als Leven in haar werkzaam was. 
En bevend zegden zij: 'Heilig, heilig, heilig - eer en glorie aan de Wil van onze soevereine 
Heer.  Glorie, en drievoudig heilig is zij die deze Opperste Wil laat werken.' 
 
Het is dus mijn Wil die, boven alles, werd en wordt gevierd op de dag van de Opname van 
mijn allerheiligste Moeder in de Hemel. 
Het was alleen mijn Wil, die Haar zo hoog verhief, dat zij zich boven allen onderscheidde.  
Al het andere zou voor niets geweest zijn als zij niet het Wonder van mijn Wil had bezeten.  
 
Het was mijn Wil die Haar goddelijke Vruchtbaarheid gaf   
- en Haar de Moeder van het Woord maakte.  
Het was mijn Wil die Haar  
- alle schepselen samen liet zien en omhelzen,  de Moeder van allen liet worden, en  
- haar allen deed liefhebben met een Liefde van Goddelijk Moederschap.  
En Hij maakte Haar tot Koningin van allen. Hij deed Haar regeren en heersen.  
 
Op die dag ontving Mijn Wil de eerste Eer, de Glorie en de overvloedige Vruchten van zijn 
Werk in de Schepping. En het begon zijn Feest, dat het nooit onderbreekt,  
voor de verheerlijking van zijn Werking in mijn geliefde Moeder. (…) 
 
De grootste eer die mijn Mama ontving, was de Goddelijke Wil verheerlijkt te zien." 


