
 

“alles is rond deze ziel om haar te verdedigen en te helpen”                                                           SG – De Goddelijke Wil 

Het Boek van de Hemel            Deel 18 - 1 oktober 1925         Luisa Piccarreta 
Wie leeft in de Goddelijke Wil, leeft in het centrum van de Mensheid van Jezus. 

 
 "Mijn dochter, moed, wees niet bang.  
Wie in mijn wil leeft, leeft in het centrum van mijn Mensheid.  
Want, net zoals de zon in het centrum van zijn sfeer  staat,  
zo is mijn Goddelijke Wil in het centrum van mijn Mensheid.  
 
Zonder haar sfeer te verlaten waar zij zich bevindt als een majesteit, 
- verspreidt de zon haar licht over de gehele aarde.  
Zo straalt de Goddelijke Wil in mijn Mensheid  
- op elke persoon en op elke plaats op aarde. 
 
Aangezien de mens zijn band met de Goddelijke Wil verbroken heeft,  
was het passend voor mijn Mensheid om in zijn naam de eerste stappen te zetten 
om die band te herstellen.  
 
Mijn Mensheid bracht de mens terug bij zijn Schepper,  
- door mijn Leven, Woorden en Lijden , 
zodat hij opnieuw de plaats kon innemen  waarvoor hij geschapen werd. 
 
De ziel die in mijn Wil leeft, bevindt zich is in het centrum van mijn Mensheid.  
Alles wat ik gedaan en geleden heb,  is gericht op die ziel:  
- als zij zwak is, geef ik haar kracht, 
- als zij vuil is, wast mijn Bloed haar en maakt haar mooi, 
- mijn Gebeden ondersteunen haar, 
- mijn Armen houden haar stevig vast en bedekken haar met de vruchten  van mijn 
Werken. 
Kortom, alles is rond deze ziel om haar te verdedigen en te helpen.  
 
Denken aan mijn Lijden is zeer natuurlijk voor jou.  
Als je in mijn Wil leeft, omringt mijn Lijden jou als wolken van Licht en Genade. 
 
Mijn Wil plaatst 
- mijn Werken, mijn Stappen, mijn Woorden,  
- mijn Bloed, mijn Wonden, mijn Smarten,  
- en alles wat ik in mijn Mensheid gedaan heb 
in actie  
om de mens  te roepen en  voldoende hulp en middelen te geven  
- om zich te redden en terug te keren in de boezem van mijn Wil  
 
Als mijn Wil de mens rechtstreeks benaderd had, dan was hij bang geweest.  
In plaats daarvan heb Ik ervoor gekozen 
- hem aan te trekken met alles wat Ik gedaan en geleden heb,  
als aanmoediging en middel om hem in mijn armen te doen terugkeren. 
 
De ziel die in mijn Wil leeft, is  in het centrum van mijn Mensheid.  
En zij  geniet van alle vruchten van alles wat Ik gedaan en geleden heb. 
Mijn Wil kan in haar het doel waarvoor zij geschapen werd volledig realiseren.  
 
De ziel die niet in mijn Wil leeft,  
- kan zeer goed de weg vinden om gered te worden,  
maar zij kan niet genieten van alle vruchten van de Schepping en de Verlossing." 
 


