
„Dit Fiat is steeds hetzelfde!”                                                                                                                SG – De Goddelijke Wil 

Het Boek van de Hemel               Deel 33 – 8 juli 1935                      Luisa Piccarreta 
 

“Wij spraken samen het Fiat uit, dat het brood en de wijn  
in Mijn Lichaam, Bloed, Ziel en Godheid veranderde.” 

“Ik stelde haar aan als Koningin van de Liefde van mijn sacramenteel Leven.”  

 

 

(…)  
Mijn dochter, hoe mooi is mijn Mama! 
Haar heerschappij breidt zich overal uit. 
Haar Schoonheid fascineert allen en bindt hen vast. 
Er is geen wezen, dat niet op de knieën valt, om haar te vereren. 
Mijn Goddelijke Wil heeft haar zo voor Mij geschapen. 
 
Hij maakte haar onscheidbaar van Mij. Zodanig dat Ik niets deed, zonder dat de hoogste 
Koningin het samen met Mij deed. 
 
De Macht van dit Goddelijk Fiat uitgesproken door Mij en door haar, 
- liet Mij ontvangen worden in haar maagdelijke schoot 
en gaf Leven aan mijn Mensheid .  
Dit Fiat is steeds hetzelfde! 

 
In al mijn Werken, bezat het Fiat van mijn Moeder,  
- het recht in mijn Goddelijke Fiat,  
om te doen wat Ik deed.  

 
Je dient te weten dat toen Ik het Sacrament van de Eucharistie instelde, haar Goddelijk Fiat 
één was met het Mijne.  
En samen spraken wij het Fiat uit dat het brood en de wijn in Mijn Lichaam, Bloed, Ziel en 
Lichaam veranderden, een Handeling, die het begin was van mijn sacramenteel Leven. 
 
Wie kon het hart hebben om mijn Moeder opzij te schuiven in een Handeling waarin mijn 
overgrote Liefde zo opvallend groot was, dat Zij aan het ongelooflijke grenst!   
 
Zij was niet alleen samen met Mij. Ik stelde haar aan als Koningin van de Liefde van 
mijn sacramenteel Leven. 
 
En zij bood Mij met de liefde van mijn echte Moeder, opnieuw haar schoot aan,  
haar mooie ziel 
- om mij te verdedigen, en 
- om de verschrikkelijke ondankbaarheden en enorme heiligschennissen te herstellen, 
die Ik ongelukkig genoeg in dit Sacrament van de Liefde ging ontvangen. 
 
 


