
“met Onze Wil zullen zij ons voldoening kunnen schenken"                                                         SG - De Goddelijke Wil 

Boek van de Hemel            Deel  18 -  10  oktober  1925                         Luisa Piccarreta 

Uitwisseling tussen de Wil van God en deze van de Allerheiligste Maagd en van Luisa 

 

Ik bevond mij in mijn gewone toestand. 

Mijn arme geest bevond zich in een zeer hoge sfeer. 

Het leek alsof ik de Godheid zag. En ik zag op één van de knieën van de Hemelse Vader 

mijn Koningin-Moeder, dood, alsof zij zonder leven was.  

Ik was verwonderd en dacht bij mezelf: 

"Mijn Mama is dood.  Maar wat een gelukkige dood om te sterven op de knieën van onze 

Schepper!"  

Toen ik beter toekeek, zag ik dat haar wil gescheiden was van haar lichaam. Hij bevond 

zich in de handen van de Goddelijke Vader. Ik was verwonderd en kon zelf geen verklaring 

vinden voor wat ik zag. 

Maar er kwam een stem vanop de goddelijke Troon die zei: 

"Dit is de uitverkorene onder alle uitverkorenen. Zij is de mooiste. Zij is het enige schepsel 

dat Ons haar wil gaf. Toen hij stierf bleef hij achter op onze schoot, in onze handen. 

In ruil hiervoor gaven wij haar onze Wil. Wij konden haar geen groter geschenk geven. 

Door het verwerven van deze Allerhoogste Wil was zij immers in staat om 

-  het Woord op aarde te brengen en  

-  de Verlossing van het menselijk geslacht tot stand te brengen.  

 

Een menselijke wil heeft geen macht over Ons en kan ons niet aantrekken. 

Maar de Goddelijke Wil,  

- die wij aan dit onevenaarbaar  schepsel  gegeven hebben,  

veroverde Ons. Hij bracht Ons in vervoering . Wij konden ons niet tegen deze Wil 

verzetten. En wij stemden toe om het Woord op aarde te laten neerdalen.  

Nu verwachten wij dat jij op de andere knie komt sterven, door ons jouw wil te geven. 

Als Wij jouw wil dood in onze handen zien, alsof hij voor jou niet meer bestaat,  

zullen Wij  Onze Wil aan jou als Geschenk geven. En door jou, dit wil zeggen, door Onze 

Wil die wij aan jou gegeven hebben, zal onze Fiat terug op aarde kunnen leven.  

Deze twee dode ‘willen’ op onze knieën zullen de losprijs zijn voor de vele opstandige                     

‘willen’. En wij zullen hen bewaren als een kostbaar onderpand om zoveel kwaad  van de 

andere schepselen te herstellen.  

Want met Onze Wil zullen zij ons voldoening kunnen schenken". 

 

 

 


