
“Wij hebben elkaar nooit iets geweigerd.”.                                                                     SG- De Goddelijke Wil 

De Koningin van de Hemel in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil.                Luisa Piccarreta 

 
Dag 2- De tweede stap van de Goddelijke Wil in de Koningin van de Hemel. 

De eerste glimlach van de H. Drievuldigheid aan de Onbevlekte Maagd Maria. 

 

 

 
Nauwelijks was het Goddelijk Fiat over mijn zaad gevloeid om de droevige gevolgen van de 
schuld te verhinderen, of de Godheid glimlachte.  
En zij was intens verheugd toen Zij in mijn menselijk zaad, de zuivere en heilige mensheid 
zag, zoals hij bij de schepping uit hun scheppende handen tevoorschijn kwam… 
 
Het Goddelijk Fiat voltrok de tweede stap in Mij.  
Het bracht mijn gereinigd en geheiligd menselijk zaad bij de Godheid.  
Zo kon de Godheid zich bij mijn ontvangenis in stromen over mijn kleinheid uitstorten.  
 
De Godheid zag in mij haar scheppend werk, heilig en zuiver en Zij glimlachte blij. 
 
En om mij te vieren, goot  
-de Hemelse Vader over mij zeeën van Macht 
-de Zoon zeeën van Wijsheid 
-de H. Geest zeeën van Liefde.  
 
Zo werd ik ontvangen in het  oneindige Licht van de Goddelijke Wil.  
 
 
Ik werd gevormd In het midden van deze goddelijke zeeën. 
Mijn kleinheid kon hen niet bevatten, 
en ik vormde zeer hoge golven om de Vader, de Zoon en de H. Geest als eerbetoon   
mijn liefde en aanbidding terug te sturen. 
 
De H. Drievuldigheid was één en al oog voor mij. 
Zij bewonderde mij, glimlachte en streelde mij. 
En om zich niet te laten overtreffen in Liefde, zond Zij mij nog andere oceanen. 
Deze maakten mij zo mooi dat van zodra mijn kleine mensheid gevormd was,  
ik de wonderbare gave bezat om mijn Schepper in extase te brengen.  
 
En Hij liet zich ook in vervoering brengen. 
Tussen God en mij was het altijd feest. 
Wij hebben elkaar nooit iets geweigerd. 
Ik heb Hem nooit iets geweigerd en Hij mij ook niet. .. 
 
Maar weet je wie mij deze kracht om in vervoering te brengen verleende? 
De Goddelijke Wil die als Leven in mij heerste! 
 
Hierdoor bezat ik de Kracht van het hoogste Wezen. 
En Wij hadden een gelijke Kracht om elkaar in vervoering te brengen.  
 
 
 


