
‘Hoe mooi was die Hemelse Heerseres!“                                                       SG- De Goddelijke Wil  

Het Boek van de Hemel          Deel 20- 4 November 1926                   Luisa Piccarreta 
 

De H.Maagd was de getrouwe copie van haar Schepper en van de ganse Schepping. 

 

 

„Mijn dochter,  

de meest volmaakte copie van de kinderen van het Rijk van mijn Willen,  

was mijn hemelse Mama. 

 

De eerste dochter had het Rijk in zich. Hierdoor kon de Verlossing komen. 

Indien Wij in ons Willen geen eerste dochter hadden gehad, dan was Ik, eeuwig Woord , 

nooit uit de Hemel afgedaald..  

 

Ik had Mij nooit toevertrouwd aan kinderen die vreemd waren aan Onze Wil. 

Ook was Ik nooit in hen afgedaald op aarde.  

 

Zo zie je dat Wij een dochter van ons Willen nodig hadden om het Rijk van de 

Verlossing te laten komen. 

Zij was de Dochter van het Rijk van het eeuwige Fiat.  

Zo was zij een getrouw evenbeeld van haar Schepper.  
en een volmaakte copie van de ganse Schepping.  

 

Zij moest alle Akten van het hoogste Willen, die Dit in alle geschapen dingen uitvoert,  

bevatten 

Daar zij de heerschappij en souvereiniteit over de ganse Schepping had 

moest Zij de hemel , de sterren, de zon en alles, bevatten, 

om in haar souvereiniteit de copie te vinden van de hemel, de zon, de zee en de 

bloeiende aarde.  

 

Als je naar mijn Mama keek, zag je wonderen in Haar die nooit gezien waren.  

-je zag de hemel 

-je zag de stralendste zon,  

-je zag de helderste zee, waarin Wij ons spiegelen om onze dochter te zien.  

-je zag de aarde in de lente, altijd bloeiend, die de hemelse kunstenaar aantrok om zijn 

wandelingen te maken . 

 

O! Hoe mooi was die Hemelse Heerseres! 
We zagen immers in Haar  

-niet alleen ons Evenbeeld  

-maar ook al onze Werken ingesloten  

 

En dit , omdat Zij onze Wil in zich had. 
 


