
« De twee Fiats smolten samen. En het Goddelijk Woord kwam in mij.”                             SG- De Goddelijke Wil 

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

 
Dag 19 - De Boodschap van de Engel aan Maria. Ik sprak het ‘Fiat’ uit. Wat een 
Wonder! De twee Fiats smolten samen en het Goddelijk Woord daalde af in mij. 

 
… Ik zette mijn leven in Nazareth verder. 
Het Goddelijk Fiat breidde zijn Rijk steeds verder uit in mij. 
Het maakte gebruik van mijn kleinste handelingen, ook de eenvoudige zoals  
-opruimen in het kleine huisje, het vuur aanmaken, de vloer vegen, en 
-alle dienstverleningen, die in een gezin nodig zijn… 
om mij zijn kloppend, ademend Leven te laten voelen 
-in het vuur, in het water, in het voedsel, in de lucht die ik ademde, in alles. 
 
De Goddelijke Wil vormde over al mijn akten zeeën van Licht, van Genaden en van 
Heiligheid. 
Waar de Goddelijke Wil heerst, vormt Hij in zijn Macht, uit de onbenulligste kleinigheden  
nieuwe hemelen, van een betoverende schoonheid. 
 
Aangezien Hij oneindig is, doet Hij geen kleine dingen en verleent met zijn Almacht waarde 
aan het geringste. Hierin vormt Hij de grootste dingen en verrast Hij hemel en aarde. 
Alles is heilig, alles bezit een oneindige waarde voor degene die in de Goddelijke Wil leeft. 
En hemel en aarde zijn vol verwondering… 
 
De H. Drievuldigheid zag de aarde niet meer als een vreemde. 
Er was immers de kleine Maria die de Goddelijke Wil bezat en het Rijk van de Goddelijke 
Wil gevormd had, waar het Woord veilig in kon afdalen alsof het zijn eigen woonplaats was. 
Hierin kon Hij zijn Hemel vinden en de vele zonnen die door mijn ziel door de vele akten in 
de Goddelijke Wil gevormd waren. 
 
De Godheid stroomde over van liefde. 
De H. Drievuldigheid verwijderde de mantel van Gerechtigheid, die Zij gedurende vele 
eeuwen tegen het schepsel gericht had.  
En Zij bedekte Zich met de mantel van oneindige Barmhartigheid. 
Zij besloot dat het Woord zou komen en kondigde het uur van de vervulling aan.  
 
Bij deze beslissing waren Hemel en aarde zeer verbaasd en bleven in blijde verwachting  
om toeschouwers van een dergelijke liefdesuitstorting en dit ongelooflijk wonder te zijn.  
 
Uw Moeder voelde zich in liefde ontvlamd. En in echo met de Liefde van mijn Schepper, 
wilde ik één zee van Liefde vormen, om het Woord daarin te laten afdalen op aarde … 
 
Mijn gebeden namen toe en ik hield niet op met smeken. 
Terwijl ik in mijn kamertje bad, kwam een engel, gezonden van de hemel, een 
bode van de grote Koning. Hij kwam voor mij staan, boog en begroette mij: 
 
“Wees gegroet Maria, onze Koningin. Het Goddelijk Fiat heeft U met genade vervuld. 
Het goddelijk ‘Fiat’ heeft zich al uitgesproken. Het wenst neer te dalen. 
Het is klaar. Het staat achter mij.  
Maar Het wil eerst uw ‘Fiat’, om zijn ‘Fiat’ te kunnen vervullen.” 
 
Ik had zozeer naar deze aankondiging verlangd. Maar ik had nooit gedacht dat ik de 
uitverkorene zou zijn. Ik was dan ook zeer verbaasd. En ik aarzelde. 
 
Maar de Engel van de Heer zei mij: “Vrees niet, onze Koningin. 



“Je zal aan Jezus zeggen dat je wenst Zijn Wil  te doen.”                                                 SG- de Goddelijke Wil 

                               
 

U hebt genade gevonden bij God. U hebt uw Schepper overwonnen.  
Om de overwinning te vervolledigen, spreek uw ‘Fiat’ uit.” 
 
Ik sprak het ‘Fiat’ uit. Oh, wat een Wonder!  
De twee Fiats smolten samen en het Goddelijk Woord daalde af in mij. 
 
Mijn Fiat kreeg dezelfde waarde als het Goddelijk Fiat. Dit Fiat vormde uit het zaad 
van mijn mensheid, de kleine Mensheid, die het Goddelijk Woord zou insluiten. 
 
En zo ging het grote Wonder van de Menswording in vervulling 
 
O Macht van het Hoogste Fiat! 
U hebt mij zo hoog verheven en mij bekwaam gemaakt om in mij de Mensheid te scheppen 
die het Eeuwige Woord zou insluiten, Hem, Die hemel en aarde niet konden bevatten! 
…. 
 
Mijn dochter, het moet je zeer nauw aan het hart liggen om de Goddelijke Wil te doen  
en in Hem te leven. 
Luister mijn dochter: Mijn macht bestaat nog altijd. 
Laat mij mijn Fiat uitspreken in jouw ziel. Om dit te doen wil ik jouw fiat. 
 
Alleen kan je het echte goede niet verrichten. 
Om grote werken te volbrengen zijn er altijd twee nodig. 
God zelf wou niets alleen doen. Hij wou samen met mij het wonder van de Menswording 
vormen.  
In mijn Fiat en Zijn Fiat vormde zich het Leven van de God-Mens en werd het lot van de 
mensheid hersteld. De hemel was niet meer gesloten.  
Alle Goeds was in het midden van de twee Fiats ingesloten.  
 
Laat ons daarom samen zeggen: Fiat! Fiat!” 
En mijn moederliefde zal in jou het Leven van de Goddelijke Wil insluiten. 

 

Vandaag zal je, om mij te eren, de eerste kus aan Jezus geven en je zal Hem negen maal 
zeggen, dat je wenst Zijn Wil  te doen. 

 

En ik zal het wonder herhalen en Jezus laten ontvangen worden in jouw ziel. 


