
“Zij brengen het Leven van de Hemel en jagen alle droefheid weg."                                         SG – De Goddelijke Wil 

Het Boek van de Hemel          Deel  23 - 18 januari 1928                   Luisa Piccarreta 
Het Evangelie van het Koninkrijk van de Goddelijke Wil. 

 
 
"Mijn dochter, al mijn werken geven elkaar de hand. 
En dit is het teken dat zij mijn werken zijn, dat het ene niet tegen  het andere ingaat. 
Veeleer zijn zij onderling zeer verbonden en zij ondersteunen elkaar.  
 
Dit is zo zeer waar dat: 
Ik mijn uitverkoren volk vormde waaruit en waarin de toekomstige Messias moest worden 
geboren,  
Ik uit datzelfde volk het Priesterschap vormde,  
- dat het volk onderwees en voorbereidde op het grote Goed van de Verlossing,   
Ik gaf hun wetten, openbaringen en ingevingen, die de heilige geschriften vormden, die 
Bijbel genoemd werd. En iedereen bestudeerde ze. 
 
Vandaar dat Ik met mijn Komst op aarde de heilige geschriften niet heb afgeschaft. 
Integendeel, Ik ondersteunde ze.  
En mijn Evangelie kondigde niets aan dat tegen hen inging. 
Integendeel, zij steunden elkaar op een wonderbare wijze. 
 
Ik vormde in de nieuw- geboren Kerk het nieuwe Priesterschap. Zij verwijderden zich niet 
van de heilige geschriften, noch van het Evangelie. 
Iedereen studeerde ze om het volk te onderrichten.  
En wie niet wil putten uit deze welkome bron, kan zeggen dat hij Mij niet toebehoort. Want zij 
zijn de basis van mijn Kerk en het leven zelf waarmee de mensen gevormd worden.  
 
Wat Ik nu bekend maak over mijn Goddelijke Wil en wat  jij schrijft,  
kan "het Evangelie van het Koninkrijk van de Goddelijke Wil" genoemd worden.  
Niets gaat in  tegen de heilige geschriften, noch tegen het Evangelie dat Ik op aarde 
verkondigde.  Het ene ondersteunt het andere. 
 
Daarom sta Ik toe en roep Ik de Priesters om te komen, om het Boek van de Hemel, “het 
Evangelie van het Koninkrijk van mijn Goddelijke Wil’  te lezen. 
Ik zeg tot hen zoals Ik tot de Apostelen zei:  "predik het over de gehele wereld". 
 
Voor mijn Werken maak Ik immers gebruik van het Priesterschap. 
Er was  
- het Priesterschap voor mijn Komst, om de mensen voor te bereiden,  
- het Priesterschap van mijn Kerk om mijn komst te bevestigen  
en alles wat Ik gedaan en gezegd heb. 
Zo zal ik het Priesterschap hebben van het Koninkrijk van mijn Wil.  
 
Je ziet  
- hoe de vele dingen die Ik aan jou heb geopenbaard, zullen dienen. 
- de zovele verrassende Waarheden, de Beloften van de zovele goede Dingen die Ik moet 
geven aan de kinderen van mijn Wil. (van  het ”Fiat Voluntas tua”-"Uw Wil geschiede" )  
 
Dit zal het Evangelie zijn, de basis, de onuitputtelijke Bron waaruit iedereen zal putten :  
- het leven van de Hemel , het geluk op aarde  en het herstel van hun schepping.  
 
O, hoe gelukkig zullen diegenen zijn die grote teugen zullen  drinken  aan deze Bron van 
mijn Waarheden.  Zij brengen het Leven van de Hemel en houden alle droefheid weg." 


