
“De gehele Kerk bidt het onze Vader.”                                                              SG – De Goddelijke Wil                                            

Het Boek van de Hemel                 Deel 15 - 14 april 1923                 Luisa Piccarreta 
 

“Onze Vader, die in de Hemel zijt. Geheiligd zij uw Naam,   
uw Rijk kome en uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel”.  

 
(…) “Onze Vader, die in de Hemel zijt” 
Ik zei niet “Mijn Vader” maar Ik noemde Hem ‘Vader van de hele mensenfamilie’ 
 om Hem aandacht te vragen voor wat Ik eraan toe ging voegen:  
 
“Geheiligd zij uw Naam, zodat 
- uw Rijk moge komen  
- en uw Wil moge geschieden op aarde zoals in de Hemel”.  
 
Dit was het doel van de Schepping. 
En Ik vroeg de Vader dat het bereikt zou worden.  
 
Terwijl Ik bad, luisterde de Vader naar mijn gebeden. 
En Ik vormde het Zaad van zo’n grote Zegening.  
 
En opdat dit Zaad bekend zou worden, leerde Ik mijn Gebed aan de apostelen. 
En zij gaven het door aan de gehele Kerk. 
 
Vooraleer Ik op aarde kwam, vonden de mensen redding in de toekomstige Verlosser. 
En zij konden zich voorbereiden om de beloofde Messias te ontvangen.  
 
Op dezelfde wijze bidt de gehele Kerk, met dit Zaad dat door Mij gevormd was. 
Zij herhaalden mijn Gebed steeds opnieuw. 
Zo konden de mensen zich voorbereiden om al het Goede te ontvangen  
- dat te vinden is   
in de erkenning en de liefde voor mijn hemelse Vader, die ook hun Vader is.  
 
En zo konden zij het verdienen  
- om geliefd te worden als kinderen en 
- om het grote Geschenk te ontvangen, namelijk   
“dat Mijn Wil geschiedt op aarde zoals in de Hemel.” 
 
In dit zaad en in deze hoop dat mijn Wil op aarde geschiedt zoals in de Hemel, 
- hebben de heiligen hun heiligheid gevormd en  
- hebben de martelaren hun bloed vergoten.  
Er is geen Goed dat niet voortkomt uit dit zaad. Dus de gehele Kerk bidt.  
 
De tranen, de boete, de gebeden om de Messias werden alle gericht  
- op die buitengewone Maagd,  
die Ik moest voorbereiden om zulk een groot goed in Haar te centraliseren  
- zodat zij hun Verlosser konden ontvangen,  
En zij wisten zelfs niet wie het zou worden. 
 
Nu, op dezelfde wijze bidt de Kerk om jou (Luisa), als zij het “Onze Vader” bidt,  
zodat Ik in jou al het goede dat mijn Wil bevat kan centraliseren,  
- de weg, - hoe de Goddelijke Wil leven kan hebben op aarde zoals in de Hemel.  
 
De Kerk bidt, dringt aan dat Ik al dit goede centraliseer in een tweede maagd,  
zodat zij, als een tweede verlosser, de mensheid die in gevaar is, kan redden. (…)  
 


