
“Het belangrijkste was : mijn Waarheid bekend maken.”                                                            SG – De Goddelijke Wil  
 

Het Boek van de Hemel          Deel 31, 24 februari 1933                      Luisa Piccarreta 

 Met het offer van het eigen leven, wordt deze oogst voorbereid en omgezet 

 in het zoetste Voedsel om de mensen  te voeden. 

Je moet weten dat mijn Waarheden zaden zijn die Ik, een hemelse landbouwer, in de zielen 

blijf zaaien. En als Ik zaai ben Ik er zeker van dat Ik de vruchten zal oogsten.  

Vaak ben Ik als de arme zaaier die zijn zaad op de aarde werpt en door gebrek aan vocht is 

de aarde niet in staat het zaad te verteren om het op te nemen. Het kan het niet omzetten  

in aarde om de substantie van het zaad dat het heeft opgenomen naar buiten te brengen  

en tien, twintig of honderd keer meer voort te brengen.  

 

Op andere momenten, door gebrek aan regen, is de grond verhard en vindt hij niet de 

substantie en het leven dat het zaad bevat.  

En de arme landbouwer moet geduld oefenen, tot hij de oogst van zijn zaaien ontvangt.  

Maar nu hij het zaad heeft uitgestrooid, heeft hij al iets gedaan, en heeft hij hoop.  

Wie weet geeft de regen vocht aan de aarde, die de substantie van het zaad bezit en naar 

buiten brengt wat de boer heeft geplant. Of, door de aarde minder hard te maken, stimuleert 

hij haar en geeft haar middelen om het zaad te reproduceren.  

 

Hoewel de aarde dus niet onmiddellijk de veelheid voortbrengt van het zaad dat zij heeft 

ontvangen, kunnen tijd, omstandigheden en regen een overvloedige oogst voortbrengen  

die de zaaier niet had verwacht.  

 

Welnu, als de landbouwer, ondanks alle moeilijkheden van de aarde, kan hopen op een 

overvloedige oogst, dan zal Ik, hemelse Landbouwer, veel meer kunnen hopen.  

Ik heb immers zoveel zaden van hemelse Waarheden in de diepten van uw ziel 

gezaaid, om met wat Ik zal oogsten de hele wereld te vullen.  

 

Denk jij dat door de twijfels en moeilijkheden van sommigen,  die zijn als een bodem zonder 

vocht, verhard en verdroogd, Ik geen overvloedige oogst zal hebben?  

 

Mijn dochter, je vergist je! De tijden, de mensen en de omstandigheden veranderen. 

En wat vandaag zwart lijkt, kan morgen wit lijken. 

Want dikwijls worden de dingen gezien naar gelang van de gesteldheid waarin men zich 

bevindt en naar gelang van de korte- of langetermijnvisie die het verstand bezit.  

 

 Arme schepselen!  Ze zijn om medelijden mee te hebben!  Maar Ik heb al gezaaid!  

Het belangrijkste en meest noodzakelijke was om mijn Waarheid bekend te maken.  

Als Ik mijn werk gedaan heb, is het belangrijkste al aan het werken.  

Ik heb uw aarde gevonden om het zaad in te leggen: de rest zal volgen.  

 

Twijfels, moeilijkheden en lijden zullen even nuttig zijn als hout en vuur voor de boer,  

die de oogst, die hij heeft bijeengeraapt, tot voedsel voorbereidt.  

Op dezelfde wijze zijn deze twijfels, moeilijkheden en lijden voor u en Mij nuttig als zonnen 

die mijn Zaad doen rijpen in hun hart.  Niet alleen met woorden, maar zoals het hout en het 

vuur, met het offer van het eigen leven, wordt deze oogst bereid en omgezet in het 

zoetste Voedsel om de mensen  te voeden. 


