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Op 11 februari was het precies een jaar geleden dat 
Paus-emeritus Benedictus XVI - de paus die het zo 
vaak had over de gemeenschap van de twee willen - 
zijn aftreden aankondigde.  

“Vandaag nodig ik jullie uit met mij samen te bidden voor Zijne Heiligheid 
Benedictus XVI, een man van grote moed en nederigheid”, twitterde Paus 
Franciscus  

Federico Lombardi, de directeur van de persdienst van het Vaticaan, 
onderstreepte op een persconferentie nogmaals dat Benedictus XVI,         
die paus was van 2005 tot 2013, de beslissing "zonder druk" heeft genomen. 
Hij looft de grote moed van de Duitse paus, omdat er voor zijn besluit van 
11 februari 2013 geen precedent bestond. Op 28 februari om 20.00 uur nam 
hij officieel afscheid van zijn functie. “De voorbereiding van het gebaar en 
het geloof waarmee hij dit deed, getuigen van een grote innerlijke rust.”  
 
Volgens de voormalige kardinaal-staatssecretaris Bertone is het 
veelzeggend dat Benedictus zijn aftreden had aangekondigd op de 
gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, die sinds 1992 samenvalt 
met Wereldziekendag. 
 
Mgr. Gänswein verheugt zich erover dat er tussen Benedictus XVI en paus 
Franciscus 'een verhouding is van wederzijdse waardering en oprechte 
broederlijke genegenheid' : “de nieuwe paus heeft onmiddellijk een relatie 
van genegenheid en waardering aangeknoopt, ook al zijn de stijl en de 
persoonlijkheid van Benedictus XVI en Franciscus verschillend. Sommigen 
hebben deze verschillen tegen elkaar uitgespeeld. Doch dat is verkeerd”.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuster Assunta schrijft ons vanuit Corato:    
Ik denk dat ieder van ons, met het Licht van God en de genaden die Hij ons 
bestendig geeft, vastbesloten wil zijn om te werken en te groeien in deze grote 
Gave van het Goddelijk Willen. Maar dit vereist eenheid, sereniteit en 
oprechtheid van hart, wederzijdse liefde en zuiver geloof. Datzelfde geloof dat 
op een goddelijke manier de hoop ondersteunt, om sereen te kunnen voldoen aan 
wat God ons vraagt, in alle mogelijke omstandigheden. 
Laten we in grote slokken de nieuwe wijn drinken van de Wil van God. 
                                                      ++++++++++++++ 

“Niemand giet nieuwe wijn in oude zakken. Anders doet de wijn 
de zakken barsten, en de wijn gaat verloren met de zakken. Nee, 
jonge wijn moet in nieuwe zakken.” (Mc 2,22) 
“De verhouding tussen jou en Mij is als de verhouding tussen de ranken en 
de wijnstok. … Nu, de wijnstok is je Jezus en jij bent de rank.                    
De verhouding tussen jou en Mij is onverbrekelijk. Een is het bloed dat in 
onze aderen stroomt, een de Wil en een de hartenklop. Ik vorm jouw leven 
en jij vormt Mijn Glorie…  Ik verheug Me erin wanneer Ik rust in de 
schaduw van de dichte bladeren van je rank, terwijl Ik de druiven pluk van 
Mijn wijnstok en ervan geniet naar eigen believen.”(BvdH) 
Jezus proefde de nieuwe wijn die komt uit Zijn eigen leven en die 
eens zal veranderd worden in Bloed dat geofferd is en Hij zal ons de 
beker van het Heil aanbieden. 
“De ware wijnstok is Christus: Hij geeft leven en vruchtbaarheid 
aan de ranken die wij zijn: door de kerk blijven wij in Hem, 
zonder wie wij niets kunnen.” (KKK 755) 
De nieuwe wijn symboliseert voedsel van wijsheid en van heiligheid. 
Hij stroomde immers, in de akt van de Schepping van de mens, 
vanuit het hart van de Drie-eenheid naar buiten toe samen met een 
uitstorting van liefde, zodanig dat hij het hart van het schepsel, de 
mens, in verrukking brengt en het voedt met zijn eigen heiligheid. 
De ziel die niet klaar ziet door de aardse aanvallen en door de zaken 
die geen betrekking hebben op God en Zijn Wil, is net als de oude 
zak die niet opkan tegen de kracht van de genade. Hij barst open, 
scheurt, breekt, en zijn daden/akten resulteren in evenveel losse 
brokstukken die niet nuttig zijn voor God noch voor de naaste. 
Het nieuwe leven daarentegen, verzadigd van nieuwe wijn, dus van 
nieuwe genade, draagt er toe bij, met de kracht van het zuivere 
geloof en van de liefde, de nieuwe wijn krachtig te houden en intact 
te bewaren in het recipiënt dat de ziel is, zonder scheuren, zonder 
risico van verlies. Deze ziel heeft immers hieruit de waarde en de 
kracht  ondervonden van de Goddelijke Wil, die haar wil verrijken 
met steeds meer licht en genade. 
Het Licht van het Goddelijk Willen brengt ons dus terug naar de 
oorsprong van de gemeenschap tussen God en de mens, maar ook 
naar het breken van deze eenheid van vader en kind: de mens laaft 
zich niet meer aan de wijn die zijn hart verblijdt maar aan dit oude 
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van het menselijke willen dat hem heeft gebracht tot lauwheid van 
geest en onstandvastigheid. Maar het doel waarvoor God de mens 
heeft geschapen zal nooit mislukken. 
Er is nog een andere bron van nieuwe wijn die ontspringt te Kana in 
Galilea. Bij de tussenkomst van Maria: “Ze hebben geen wijn 
meer” (Jo 2,3) verandert Jezus het water in nieuwe wijn. Dit is de 
voorafbeelding van de dageraad van een nieuw leven dat ontstaan is 
onder de mensen, de dageraad van de Verlossing.                        
Het is precies de nieuwe wijn die op een dag zal omgevormd 
worden in Bloed van Christus, als drank van het Heil, waardoor de 
mens zal worden vernieuwd, geheiligd in de geest. 
"De overvloedige wijn in Kana is een teken dat Gods 
bruiloftsfeest met de mensheid, zijn zelfgave aan de mensen, 
een aanvang heeft genomen. Gods huwelijk met Zijn volk is 
begonnen nu Jezus gekomen is."                                                            
(uit  “Jezus van Nazareth” -  Benedictus XVI) 

De nieuwe wijn breidt zijn effecten dus uit tot aan het Eucharistisch 
Feestmaal en tot de ware bruiloft die zich in de Schepping voltrekt 
tussen God en mens. 
“Niets ontbrak aan de ziel of aan het lichaam, alles werd gedaan met 
koninklijke pracht. Alles was mooi aan de mens, ziel en lichaam. 
Maar de mens verlaagde zich. Hij verloor alle goeds omdat hij Mijn 
Wil verliet.” (BvdH) 
Met Zijn Verlossende aanwezigheid wilde Jezus alles terugbrengen 
tot de oorsprong en Hij toont ons dit ons door het veranderen van 
water in nieuwe wijn, voortgekomen uit de Goddelijke ent die de 
wijnstokken  gezuiverd heeft en de band heeft hersteld met de 
ranken, die wij allen zijn. 
De oude wijn is opgeslokt door de dood, terwijl de nieuwe wijn ons 
weer het leven in God heeft gegeven en de vruchtbaarheid van de 
akt gesteld in Zijn Wil, voor de terugkeer van het Rijk van het 
Goddelijk FIAT in de mensheid, zoals in de eerste dagen van de 
Schepping. 
De Akt van het Goddelijk Willen helpt ons om te drinken aan de bron 
van de nieuwe wijn en leidt de menselijke akt naar volmaaktheid, 
die, ook al is hij goed, niet geniet van de Goddelijke substantie die de 
Akt in God wel biedt. 
                                       ++++++++++++++ 

Passienamiddagen 2014 

Zaterdag 5 april                                                                              
Woensdag 9 april                                                                            

Donderdag 10 april                                                                              
Dinsdag 15 april       

 


