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UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ALS IN DE HEMEL 

FATHER ROBERT YOUNG 

zaterdag 10 augustus 2013 in het Huis van de Goddelijke Wil 
van 9.30 u tot 16 u 

-------------------------------------------------- 
WERELDJONGERENDAGEN 2013 RIO DE JANEIRO 

Paus Franciscus in de voetsporen van zijn voorgangers            
Paus Johannes-Paulus II en Paus Benedictus XVI 

Ik heb goud noch geld maar ik breng u het kostbaarste dat mij werd gegeven: 
Jezus Christus! Ik kom in Zijn Naam om de vlam van de broederliefde aan te 
wakkeren die in ieder mensenhart brandt. Het is mijn verlangen dat mijn groet u 
allen en ieder in het bijzonder bereikt: “De vrede van Christus zij met u allen!”.    
Ik ben gekomen om de jongeren uit alle delen van de wereld te ontmoeten die 
aangetrokken worden door de wijd open armen van Christus de Verlosser.       
Deze jongeren willen een toevlucht vinden in Zijn open armen, dicht bij Zijn Hart. 
Zij willen Zijn duidelijke en krachtige oproep opnieuw horen: “Gaat dus en maakt 
alle volken tot Mijn leerlingen!”.   

Op ieder van deze woorden een 'ik hou van U'                               
in naam van de vele jongeren die eraan deelnamen. 

WERELDJONGERENDAGEN 2016 KRAKAU! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 
 

LUMEN FIDEI: kostbaar licht over alle aspecten van het geloof 
Encycliek over het Geloof (een werk van vier handen - van twee pausen) 

In afwachting van de Nederlandse versie een passage uit onze conferentie over 
het Jaar van het Geloof: 

"Wat is het geloof? Het geloof is een vaste grond van wat wij 
hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare 
dingen... het bewijs van wat we niet zien." (Heb 11,1) 

"Het geloof is niet zo maar een verstandelijk akkoord..., het is een daad waardoor 
ik mij vrijwillig toevertrouw aan God, die een Vader is en mij bemint; het is 
instemmen met een Gij dat me hoop en vertrouwen geeft... Het is met onze geest 
en ons hart een JA (ons FIAT!) uitspreken tot God. We zijn ervan bewust dat Hijzelf 
zich aan ons getoond heeft in Christus, dat Hij Zijn gelaat heeft laten zien en ieder 
van ons werkelijk nabij is gekomen. God heeft ook geopenbaard dat Zijn liefde 
voor de mens, voor ieder van ons, mateloos is: op het kruis toont Jezus van 
Nazaret, Gods mens geworden Zoon, ons op de meest duidelijke manier hoever die 
liefde gaat, tot de gave van zichzelf, het totale offer." (tweede catechese van Paus 
Benedictus XVI over het geloof). 

Velen begrijpen dit niet meer of willen dit niet meer begrijpen 
en zeggen dus ook niet meer te geloven in een God die een en al 
Liefde is. Nochtans: “Mijn dochter, om iets goed te begrijpen is 
geloof nodig, omdat zonder geloof alles duister is in het 
menselijk verstand. Zuiver geloven aan de andere kant verlicht 
het verstand. Door middel van dit licht kan men met klaarheid 
waarheid en onwaarheid onderscheiden, wanneer het de genade 
is die werkt, de natuur of de duivel. Kijk, het Evangelie is bij allen 
bekend, maar wie begrijpt de betekenis van Mijn woorden en de 
waarheden die het bevat? Wie bewaart die in zijn hart en maakt 
er een schat van waarmee hij het eeuwig Koninkrijk kan kopen? 
Iemand die gelooft. Alle anderen verstaan er niet alleen niets 
van maar gebruiken Mijn woorden om ze te bespotten en om de 
heiligste zaken voor de gek te houden. Men kan dus zeggen dat 
alles wordt geschreven in de harten van degenen die geloven, 
hopen en liefhebben, terwijl er niets wordt geschreven voor alle 
anderen. Wie dus het geloof niet heeft ziet alles verward.”    
(Jezus tot Luisa in deel 4, 9.1.1903) 



 


