
“Ik zal er zijn om je te helpen naargelang je behoeften”                                                           SG –De Goddelijke Wil 

Het Boek van de Hemel         Deel  12 - 29 januari 1919                 Luisa Piccarreta 
 

De Geloofsbelijdenis - Ik geloof in God. 

 
Ik aanbad de wonden van mijn gezegende Jezus.  
Op het einde reciteerde ik het “Credo” met de intentie  
om de Immensiteit van de Goddelijke Wil binnen te gaan  
- waar de daden van de vroegere, huidige en toekomstige mensen gevonden worden, 
- en ook de daden die ze hadden moeten doen, maar niet deden, 
- en deze die ze door nalatigheid of kwaadwilligheid, niet gedaan hebben.  
 
Ik zei tot Jezus:  
"Mijn Jezus, mijn Liefde, ik treed binnen in uw Wil. 
Door dit Credo wil ik  
- de daden van geloof verrichten die de schepselen niet deden, 
- hun twijfels herstellen en  
- God de aanbidding geven die Hem als Schepper toekomt." 
 
Terwijl ik dit en verschillende andere dingen zei, voelde ik 
- mijn intelligentie zich oplossen in de Goddelijke Wil en  
- een Licht kwam over mijn verstand, waarin ik mijn lieve Jezus kon zien.  
Dit Licht vertelde mij zeer veel. Maar wie kan dit alles verwoorden! (...) 
 

Drie spirituele vreugden verbonden aan het Geloof.            LDC - Deel 2 - 25 juni 1899 

 
Jezus wendde zich tot de biechtvader van Luisa en Hij zei:  
"Ik wil dat het geloof je overstroomt zoals het water van de zee de schepen overstroomt. 
 
En omdat Ik het Geloof ben, zal jij overspoeld worden door Mij,  
- die alles bezit, die alles kan doen en  
- die rijkelijk geeft aan wie op Mij vertrouwt.  
Zonder dat je zelfs maar denkt  
- wat er zal gebeuren, noch wanneer het zal gebeuren,  
- noch op welke manier je zal handelen,  
zal Ik er zijn om je te helpen naargelang je behoeften." 
 
Jezus voegde eraan toe:   
“Als je jezelf onderdompelt in het Geloof,  
- dan zal Ik, als beloning, drie geestelijke Vreugden in je hart leggen. 
 
- Ten eerste, je zal de dingen van God duidelijk waarnemen. 
En, door heilige daden te verrichten, zal je vervuld worden met een zo grote blijdschap en 
vreugde, dat jij er geheel van doordrongen zal zijn.  
- Ten tweede zal je onverschillig worden voor wereldse zaken en slechts vreugde voelen 
voor hemelse dingen.  
- Ten derde, zal je volkomen afstand nemen van alles. En de zaken die je vroeger 
boeiden, zullen dan vervelend zijn.  
Dat heb Ik jou reeds geruime tijd ingeprent.  
Uw hart zal overspoeld worden met deze Vreugde die de onthechte zielen genieten.  
Het hart van deze zielen is zo gevuld met mijn Liefde  
- dat zij niet meer afgeleid worden door de uiterlijke dingen die hen omringen." 
 


