
“Welke Pijn wanneer Hij zijn kunstambacht niet kan uitoefenen!”                    SG –De Goddelijke Wil – Lumen Luminis 
 

 

Boek van de hemel                            20 oktober 1927                                        Luisa Piccarreta 

De Goddelijke Wil bezit de onophoudelijke en altijd nieuwe handeling. 
Hij kan ook voortdurend nieuwe dingen scheppen. 

 

Nu moet je weten dat ons Goddelijk Wezen, onze scheppende Wil,  
een onophoudelijke en altijd nieuwe beweging bezit:  
- nieuw in zijn vreugden, in zijn geluk,  
- nieuw in zijn schoonheid,  
- nieuw in het werk dat onze wijsheid verricht in de vorming van de zielen,  
- nieuw in de heiligheid die zij schenkt,  
- nieuw in de liefde die zij schenkt. 
 
Als Hij dus deze voortdurende nieuwe Daad bezit, kan Hij steeds nieuwe dingen scheppen.  
De Koningin Mama werd helemaal mooi, zuiver en heilig geschapen. Dit sluit echter niet uit dat Wij 
andere nieuwe en mooie dingen kunnen creëren, die onze Werken waardig zijn.   

 

Veel meer dan in de Schepping,  
- waar ons Goddelijk Fiat naar buiten trad in het scheppen van alle dingen,  
kwam onze Goddelijke Wil ook naar buiten  
- in alle nieuwe handelingen waarmee Hij schepselen moest vormen,  
- in de zeldzame schoonheid die Hij moest meedelen en  
- in de heiligheid die Hij moest inprenten  
in hen die zouden leven in onze Goddelijke Wil.   
 
Zijn Leven was niet in de schepselen. Zijn Koninkrijk ook niet. Enkel in de Vorstin van de Hemel. 
Daarom deed Hij het eerste wonder, een wonder dat Hemel en aarde verbaasde. 
Nu wacht Hij op de andere schepselen die Zijn Leven in zich hebben en Zijn andere Koninkrijken 
waar Hij kan regeren om met onze nieuwe handelingen andere zeldzaamheden van heiligheid, 
schoonheid en genade te vormen.   
 
O, hoezeer wacht  mijn Goddelijke Wil op dit nieuw actieveld,  
om deze nieuwe scheppingen voort te brengen!   
Hij is als een ambachtsman die honderden en duizenden beelden weet te maken, het ene 
verschillend van het andere.  
Hij legt in hen een fijnheid en een zeldzame schoonheid, houding en vorm. Je kan niet zeggen dat 
het ene is zoals het andere. 
Hij valt nooit in herhaling. Hij maakt steeds nieuwe en mooie beelden.  
 
Maar indien hij zijn kunstambacht niet kan uitoefenen,  
welke pijn zal deze werkloosheid hem dan berokkenen!    

 

Dit is het lijden van mijn Goddelijke Wil.  
 
Daarom wacht Hij op zijn Rijk te midden van de schepselen,  
om te kunnen vormen: 
- zeldzaamheden van goddelijke Schoonheid, nog nooit gezien,  
- een buitengewone Heiligheid,  
- een nieuwe schepping.  

 

 
 


