
 

“Hoeveel verdriet geeft ons het lot van de mens!”                                                                           SG- De Goddelijke Wil 

 

 
“Wij kiezen U tot onze getrouwe Secretaresse. Wij willen ons verdriet en onze 
beslissingen aan U meedelen. Wij willen de mens redden, wat het ook kost!” 

 

De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil –Dag 7          Luisa Piccarreta 

 
 
Toen Ik het Rijk van de Goddelijke Wil in bezit nam, waren zijn stappen in mij beëindigd.  
En in mijn ziel begon zijn volledig en volmaakt Leven…. 
 
Oh, tot welke goddelijke hoogte verhief mij de Allerhoogste!  
De hemelgewelven  konden  Mij niet bereiken en ook niet bevatten. 
Het licht van de zon was zo klein in vergelijking met mijn Licht … 
Geen enkel geschapen wezen kon mij evenaren. 
Ik stak de goddelijke zeeën over alsof zij de mijne waren. 

 
De hemelse Vader, de Zoon en de Heilige Geest verlangden ernaar mij in hun armen te 
sluiten om zich te verheugen over hun kleine dochter. 
Hoe gelukkig waren Zij wanneer ik Hen beminde en hun hoogste Heiligheid aanbad!  
Mijn Liefde, mijn gebed en mijn aanbidding kwamen vanuit het binnenste van mijn ziel, 
vanuit het centrum van de Goddelijke Wil. 
 
De H. Drievuldigheid zagen uit Mij golven van goddelijke liefde, zuivere geuren en ongewone 
vreugden tevoorschijn komen. Deze kwamen vanuit het binnenste van de Hemel. 
De Goddelijke Wil  zelf had hen in mijn kleinheid gevormd. 
 
Bijgevolg herhaalden Zij : 
“Onze kleine dochter is allermooist , zuiver en heilig.“  
 
Haar woorden zijn kettingen die ons binden. 
Haar blikken zijn pijlen die ons verwonden.. 
Haar hartslagen  treffen ons als  pijlen en bedwelmen ons van Liefde…! 
 
Zij zagen hoe de kracht en macht van het goddelijk Willen uit mij stroomden en ons 
onscheidbaar maakten.  
Daarom noemden Zij Mij: “De onoverwinnelijke dochter,  
die ook de Overwinning over ons Goddelijk Wezen zal bekomen.” 

 
Vervuld van een overlopende Liefde voor Mij  zei de Godheid tot mij :  
 
“Onze allerliefste Dochter, onze Liefde is zo groot. 
Zij is aan het verstikken als Wij u onze geheimen niet kunnen toevertrouwen. 
Daarom kiezen Wij U tot onze getrouwe Secretaresse. 
Wij willen ons verdriet en onze beslissingen aan U meedelen. 
 
Wij willen de mens redden, wat het ook kost! 
Kijk hoe hij naar de afgrond loopt.. 
Zijn opstandige wil trekt hem steeds naar het kwaad, 
 
Zonder het Leven, de Kracht en de Steun van onze Goddelijke Wil 
-is hij afgedwaald van de Weg van zijn Schepper en 
-gaat hij kruipend over de aarde, zwak, ziek, en vol ondeugden. 
 



 

“Hoeveel verdriet geeft ons het lot van de mens!”                                                                           SG- De Goddelijke Wil 

De enige mogelijkheid om de mensen te redden is:  
 
- dat het Eeuwige Woord afdaalt.  
- dat Hij zijn menselijke gestalte aanneemt 
- dat Hij zijn ellende, zijn zonden op zich neemt 
- dat Hij zijn Broer wordt.  
 
Hij zal hem langs door veel Liefde en onmetelijk Lijden terugwinnen 
Hij zal hem zoveel vertrouwen inboezem dat Hij hem opnieuw in onze vaderlijke armen kan 
terugbrengen.  

 
Ach, hoeveel verdriet geeft ons  het lot van de mens! 
Ons pijn is groot. En Wij konden het aan niemand toevertrouwen. 
 
U die Ons Fiat bezit kan dit begrijpen.. 
En als onze secretaresse willen Wij daarom  
-onze geheimen aan U bekend maken en 
-in uw handen  de scepter plaatsen, met het Recht om te bevelen, 
zodat jij kan bevelen en over alles heersen.  
 
Uw heerschappij zal het mogelijk maken  
- God en de mensen overtuigen 
- hen terug te brengen als onze kinderen, geregenereerd in uw moederlijk Hart.” 

 

 
Wie kan je zeggen, lief kind, wat mijn hart voelde na deze Goddelijke Woorden. 
Een zeer intense pijn werd in Mij ontstond binnen in Mij. 
En ik nam mij voor, ook indien het mijn leven zou kosten,  
-God en de mensen te veroveren en hen samen te brengen. 


