
“Ik zie en hoor, niet een lamp, maar een Zon die voor Mij brandt”                                                            SG – De Goddelijke Wil 

Het Boek van de Hemel                      Deel 25 - 7 oktober 1928                             Luisa Piccarreta 
 
Dag toegewijd aan de Koningin van de Rozenkrans, Koningin van de overwinningen en van de 
triomfen. De opening van het Huis van de Goddelijke Wil in Corato en de intrede van Luisa erin.  
 

 
(...) Jij kan vandaag ook feestvieren. Want vandaag zien mijn inspanningen en offers, en ook 
die van jou, om mijn Goddelijke Wil bekend te maken, de eerste dageraad. 
En zij hopen dat de Zon van mijn Goddelijke Fiat spoedig zal opgaan.(…) 
 
Toen brak de avond aan van deze dag, toegewijd aan de Koningin van de Rozenkrans,  
- Koningin van de overwinningen en van de triomfen.   
 
En dit is een ander mooi teken:  
De Soevereine Dame overwon haar Schepper. 
Zij boeide Hem met Haar kettingen van Liefde,  
en trok Hem van de Hemel naar de aarde  
- om het Koninkrijk van de Verlossing te vormen.  
 
Zo ook zullen de zachte en krachtige kralen van haar Rozenkrans  
- haar opnieuw laten zegevieren en triomferen over de Godheid,  
en het Koninkrijk van het Goddelijke Fiat  
- laten neerdalen in het midden van de schepselen. (...) 
 
 
Om acht uur 's avonds kwam de biechtvader, wat ongewoon was. Hij kwam in de naam van de 
eerwaarde moeder-overste en hij vroeg mij uit gehoorzaamheid te aanvaarden om te verhuizen 
naar het Huis van de Goddelijke Wil, om de overste tevreden te stellen.  
Ik verzette mij. (...) Maar de biechtvader drong zo aan dat ik dit wel moest aanvaarden.  
Zo werd ik rond half tien 's avonds naar dit huis gebracht, bij mijn gevangene Jezus.(...) 
 
‘s Nachts bleef ik alleen met mijn Jezus in het Sacrament. 
Mijn ogen waren gericht op de kleine deur van het Tabernakel. Het leek dat de lamp, met het 
voortdurend flikkeren, op het punt stond uit te gaan, maar dan herleefde ze opnieuw. 
Mijn hart sprong op omdat ik bang was dat Jezus in het donker zou blijven.  
Mijn altijd lieve Jezus, bewoog zich in mijn binnenste. Hij omarmde mij en Hij zei: 
 
"Mijn dochter, wees niet bang. De lamp zal niet uitgaan. 
En als ze zou uitdoven, dan heb Ik jou, een levende lamp, een lamp  
- die met jouw flikkeren, meer nog dan met het flikkeren van de eucharistische lamp, Mij zegt: 
‘Ik bemin U, ik bemin U, ik bemin U...’  
 
O, hoe mooi is het flikkeren van jouw 'ik bemin U'. 
Jouw flikkering zegt 'Liefde' tegen Mij, en verenigd met mijn Wil, vormen wij uit twee willen enkel 
Eén Wil. O, hoe mooi is jouw lamp en het flikkeren van jouw 'ik bemin U’.  
 
Zij is niet te vergelijken met de lamp die brandt bij mijn Tabernakel van Liefde. 
Mijn Goddelijke Wil is in jou en jij vormt het flikkeren van je ‘ik bemin U’  
in het centrum van de Zon van mijn Fiat.  
En Ik zie en hoor, niet een lamp, maar een Zon die voor Mij brandt.” 


