
“Ik heb gezworen om nooit mijn eigen wil te doen”                                                                               SG-De Goddelijke Wil 

“Uit liefde voor mijn Schepper, heb Ik gezworen om nooit mijn eigen wil te doen.” 

Dit is “hét offer van alle offers” - De triomf in de test. 

  

De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil –Dag 5           Luisa Piccarreta 

 

Ik heb alles te danken aan het Goddelijke Fiat …Ik ken niets anders. 

Al de sublieme voorrechten waarmee de Kerk Mij zo vereert,  
-zijn niets anders dan de effecten van de Goddelijke Wil,  
die Mij totaal beheerste, over mij regeerde en in mij leefde 
 
De Goddelijke Wil heeft mij zovele voorrechten geschonken  
-en in mij zovele wonderwerken verricht die Hemel en aarde verbaasden. 
Daarom verlang ik zo vurig dat de Goddelijke Wil bekend wordt. 
 
Toen de Allerhoogste mijn menselijke wil verlangde, begreep Ik  
-het grote kwaad, dat de menselijke wil kan aanrichten in een schepsel en  
-hoe hij alles in gevaar kan brengen, ook de mooiste werken van de Schepper. 
 
Het schepsel met zijn menselijke wil is onstabiel. Het is zwak, onstandvastig, ongeordend. 
Bij de schepping van de mens schiep God hem  
-verenigd met zijn Goddelijke Wil als van nature uit, 
zodanig dat de Goddelijke Wil de sterkte, de eerste drijfveer, de steun, het voedsel en het 
leven van de menselijke wil zou zijn. 
 
Dus, door geen leven te geven aan de Goddelijke Wil in de onze,  
-verwerpen wij de van God gekregen goederen in de schepping,  
-en ook de rechten van nature verworven in de akt van onze schepping. 
 

Oh! Hoe goed begreep ik  

-de grote belediging die God wordt aangedaan en  

-het kwaad dat hierdoor op de schepselen neerkomt. 

 
Ik had zulk een afkeer en angst om mijn eigen wil te doen. En terecht had ik schrik. 
Want ook Adam was door God onschuldig geschapen. 
Maar hoeveel kwaad heeft hij zichzelf en al de generaties na hem, niet berokkend 
door zijn eigen wil te doen! 
 
Daarom, heb Ik, je mama, uit schrik, maar nog meer uit liefde voor mijn Schepper, 
gezworen om nooit mijn eigen wil te doen. 
 
En om zekerder te zijn en mijn offer duidelijker te maken aan Degene  

-die mij zovele zeeën van genaden en voorrechten gegeven had,   
nam ik mijn menselijke wil en bond hem vast aan de voet van de goddelijke Troon  

als voortdurende blijk van liefde en offer.  

 

En ik beloofde mijn eigen wil nooit te gebruiken, geen enkel ogenblik van mijn leven,  

maar steeds de Wil van God. 

 

Mijn kind, misschien lijkt mijn offer ‘om niet meer met mijn eigen wil te leven’, niet zo groot. 

Maar Ik zeg je, dat er geen offer gelijkaardig is aan het mijne. 
 

Het is eerder zo, dat alle andere offers in de geschiedenis schaduwen kunnen genoemd 



“hét offer van alle offers”                                                                                                                 SG- De Goddelijke Wil                     

worden - vergeleken met mijn offer. 
Om zichzelf te offeren voor een dag, nu eens wel en dan weer niet, is gemakkelijk. 

 

Maar om zichzelf te offeren, -op elk moment,- in elke akt en -in het goede dat men wil, 

en dit een gans leven lang -zonder ooit leven te geven aan zijn eigen wil,  

is ‘hét offer van alle offers’. 

 
Het is het grootste bewijs en de zuiverste Liefde, een Akt van de Goddelijke Wil zelf, 

die aan onze Schepper kan aangeboden worden. 

 

Dit offer is zo groot, dat God niets méér kan vragen van een schepsel. 

En zij kan niets meer vinden om aan haar Schepper te offeren.  

 
Van zodra ik mijn wil geofferd had aan mijn Schepper, voelde ik me zegevieren in de test. 

En God triomfeerde over mijn menselijke wil. 

 
God wachtte voor dit bewijs, ‘dat een ziel zonder haar wil zou leven’, om 

-de fout te herstellen in het menselijk ras 

-een houding van welwillendheid en barmhartigheid te kunnen aannemen. 

 


