
“Maria, je bent helemaal mooi, helemaal zuiver en helemaal heilig”                                  SG-De Goddelijke Wil 

 
 

 
“Hij liet Mij alle goddelijke Eigenschappen in bezit nemen, in zoverre dit voor een 

schepsel mogelijk is. Alles behoorde Mij toe: hemel en aarde, ja God zelf…”  

  

De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil – Dag 6           Luisa Piccarreta 

 
 
Na de proef die God van Mij verlangd had, was Hij zeker. 
Iedereen geloofde 
-dat Ik aan geen test onderworpen werd, 
-dat God in mij enkel dit grote wonder van de Onbevlekte Ontvangenis verrichtte. 
Hoezeer vergissen zij zich! 

 
Integendeel, 
-Hij verlangde van mij een proef die Hij van niemand anders verlangd heeft, en  
-Hij deed dit terecht en met de hoogste Wijsheid.  
 
Daar het Eeuwige Woord in mij ging neerdalen, was het passend  
-dat in mij geen erfzonde was en ook  
-dat in mij geen werkzame menselijke wil aanwezig was. 
 
Het zou niet passend geweest zijn voor God om af te dalen in een schepsel,  
waarin de menselijke wil heerste. 
 
Daarom legde Hij mij deze test op. En Hij verlangde mijn wil gedurende mijn ganse 
leven, om in mijn ziel het Rijk van de Goddelijke Wil te kunnen vestigen. 
 

Nadat dit in mij gevestigd was, kon God met Mij doen wat Hij wou. 

Hij kon Mij alles geven en Ik kan zeggen dat Hij Mij niets kon weigeren. 

 

Na de triomf in de test, zette het Goddelijk Fiat de zesde stap in mijn ziel. 

Hij liet Mij alle goddelijke eigenschappen in bezit nemen, in zoverre dit voor een 

schepsel mogelijk en voorstelbaar is. 

 

Alles behoorde Mij toe: hemel en aarde, ja God zelf, wiens Wil Ik bezat. 

Ik voelde Mij eigenares van de goddelijke Heiligheid, Liefde, Schoonheid, Macht, 

Wijsheid en van de goddelijke Goedheid. 

Ik voelde Mij Koningin van alles. 

Ik voelde Mij geen vreemde in het huis van mijn hemelse Vader. 

Ik voelde zeer sterk zijn Vaderschap en het hoogste geluk zijn geliefde dochter te zijn. 

 

Ik kan zeggen dat Ik opgroeide op de vaderlijke knieën van God. En ik/Ik kende geen 

enkele andere liefde, noch wetenschap dan deze die van mijn Schepper kwamen. 

 

Wie kan u zeggen wat deze Goddelijke Wil in Mij bewerkte! 
Hij verhief Mij zo hoog, en sierde Mij mooi, dat zelfs de engelen sprakeloos werden  

en niet wisten waar aan te vangen om over mij te spreken.  

 



“Maria, je bent helemaal mooi, helemaal zuiver en helemaal heilig”                                  SG-De Goddelijke Wil 

 
 

 

Toen het Goddelijk Fiat Mij toeliet om alles in bezit te nemen, 

voelde Ik Mij eigenares van alles en iedereen. 

 

Met zijn Almacht, Oneindigheid en Wijsheid sloot de Goddelijke Wil in mijn Ziel alle 

schepselen in. En Ik voorzag in mijn moederlijk Hart een plaatsje voor elk van hen. 

 

Vanaf mijn Ontvangenis droeg Ik jou in mijn Hart. 

Hoezeer beminde Ik je en hoezeer bemin Ik je!    

Ik beminde je zozeer dat Ik bij God als je Moeder optrad. 

Mijn gebeden en mijn zuchten waren voor jou en Ik was een mama voor jou.  

En in de koorts van mijn Moederschap zei Ik 

“Ach, hoezeer wens Ik dat mijn kind eigenares van alles is, zoals Ik het ben.” 

 

Mijn zoon, mijn dochter, luister goed naar je mama.  

Doe volledig afstand van je menselijke wil. 

 

Dan zal alles tussen Mij en jou gemeenschappelijk zijn. 

Jij zal over de Goddelijke Kracht beschikken. 

Alles in jou zal veranderd worden in goddelijke Heiligheid, Liefde en Schoonheid … 

 

De Allerhoogste heeft mij verheven en mij gezegd: 

“Maria, je bent helemaal mooi, helemaal zuiver en helemaal heilig.” 

 

En Ik zal vol liefde tot jou zeggen: 

“Mooi, zuiver en heilig is mijn kind, omdat zij de Goddelijke Wil bezit.” 

 

 

 


