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DE VIERENTWINTIG UREN VAN DE PASSIE 

VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS 

 

"De voldoening die de gezegende Jezus heeft wanneer deze Uren van de Passie worden 
overwogen, is zo groot dat Hij zou willen dat er zich in elke stad, in elk dorp, in elke 

gemeenschap tenminste één exemplaar van deze meditaties zou bevinden en dat zij 
zouden worden beoefend. Jezus zou dan in deze genoegdoeningen, in dit eerherstel, Zijn 

eigen stem horen en Zijn gebeden die Hij in de vierentwintig uren van Zijn smartvolle Passie 
richtte tot de Vader."   (Luisa Piccarreta) 

UITNODIGING 

Vorige week was het Aswoensdag. Onze vasten, onze 
veertigdagentijd, ging weer van start. Ook in 2015 worden we 
uitgenodigd om in deze periode van het jaar extra tijd te 
besteden aan het beoefenen van de Uren van de Passie.  

We komen samen op zaterdag 22 maart OF dinsdag 24 maart OF 
donderdag 26 maart OF zaterdag 28 maart, in het 'Huis van de 
Goddelijke Wil' te Drongen, telkens van 14 u tot 17.30 u. Na een 
korte inleiding bidden we met de woorden van Jezus zelf. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een vijfde samenkomst is voorzien in de Goede Week op 
maandag 30 maart. Wie graag een tweede keer komt is dan ook 
weer welkom van 14 u tot 17.30 u. Die namiddag bidden we 
eveneens de Kruisweg.  

Breng je 'Uren van de Passie' mee en je gebedenboekje a.u.b. - tijdens de Goede 
Week ook je Kruiswegboekje. 

Wil je deelname bevestigen door te telefoneren (09/227.97.59) of door te mailen 
(goedeledemaeyer@hotmail.com). Dankjewel!  

"Indien je de grote vreugde zou kennen die Ik voel wanneer Ik jou altijd opnieuw deze Uren 
van Mijn Passie zie herhalen, zou je gelukkig zijn..." (Jezus) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

HOE WORDEN WE VERTROUWD MET HET LEVEN IN DE 
GODDELIJKE WIL? HOE LEREN WE TE BESEFFEN DAT LEVEN IN DE 
GODDELIJKE WIL MEER IS DAN HET DOEN VAN GODS WIL?                                                                      
Door het lezen en herlezen van teksten uit de Geschriften van de Dienares 
Gods Luisa Piccarreta! 

Een stukje uit die geschriften (deel 14):                                                                                        
Over de tevredenheid van Jezus wanneer Luisa over Hem schrijft. 

Ik bevond me in mijn gewone toestand toen mijn zoete Jezus Zich liet zien, 
volkomen verheugd en met een niet te beschrijven tevredenheid. Ik vroeg 
Hem: "Wat is er Jezus? Brengt U me goed nieuws dat U zo gelukkig bent?" 
En Jezus antwoordde: "Weet je waarom Ik zo gelukkig ben? Ik voel een en 
al vreugde en Ik ben in feeststemming omdat Ik je zie schrijven. In deze 
geschreven woorden zie Ik Mijn glorie en Mijn leven opgeschreven. De 
kennis over Mij vermeerdert zich steeds meer. Het Licht van de Godheid, 
de Almacht van Mijn Wil en de uitstorting van Mijn Liefde, Ik zie alles neer-
geschreven op papier... En dan zie Ik hoe deze geschreven woorden zich 
haasten te midden van de volkeren om hen Mijn nieuwe kennis bij te 
brengen, Mijn uitgestorte Liefde en de geheimen van Mijn Wil... O, het 
verheugt Mij zodanig, dat Ik niet weet wat te doen wanneer je aan het 
schrijven bent. En van zodra je over Mij nieuwe dingen schrijft verzin Ik al 
nieuwe gunsten om je te vergoeden. En Ik blijf je nieuwe waarheden 
aanbieden opdat Ik je nog meer zou kunnen belonen..." 
 

WAT IS ER IN HET NEDERLANDS TE VERKRIJGEN? Voor de een is wat 
hier volgt een hernemen, voor de ander een welkom weten: 

DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL                 
Maria kwam Luisa tijdens de maand mei 31 lessen (geen boodschappen) 
geven. Ze vertelde hoe Zijzelf van bij Haar Ontvangenis in het Koninkrijk 
van de Goddelijke Wil leefde. (€10 - A5 formaat)                                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

BOEK VAN DE HEMEL                                                                                    
Over de roeping van het schepsel om terug te keren tot de orde, de plaats 
en het doel waarvoor het door God was geschapen. Passages uit de 
boekdeeltjes 1 tot 7 van het dagboek van Luisa. (€8 - A5 formaat)                                                                              

DE UREN VAN DE PASSIE VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS                     
Over het inwendige lijden van Jezus en Maria. Pausen, bisschoppen, 
priesters en gelovigen hadden er toen al de grootste waardering voor.    
(€11 - A5 formaat) 

Verder ook nog het volgende :                                     
GEBEDENBOEKJE:  gebeden van Luisa Piccarreta en teksten uit het 
Boek van de Hemel en de Bijbel   (€5 - zakformaat)                                                                                                
KRUISWEGBOEKJE: de Kruiswegstaties op basis van teksten uit de Uren 
van de Passie en de Bijbel  (€5 - zakformaat)                                                                                                
LICHT OP JE DAG: voor elke dag een vers uit brieven van Luisa(€5 - A5) 

DVD  DAGERAAD VAN EEN MYSTERIE                                       
uitgegeven n.a.v. het afsluiten van de causa in 2005 (€15).  Deze handelt 
over Luisa, haar leven en haar geschriften en geeft, naast een ‘bezoek’ aan 
haar woning in Corato, een aantal interviews met prominenten van de 
causa. Ook worden verschillende passages uit het 'Boek van de Hemel' 
voorgelezen – een aanrader voor wie Luisa (beter) wil leren kennen!        

HEILIGEN IN DE GODDELIJKE WIL door Don Sergio Pellegrini: 
uittreksels uit het 36-delig dagboek van Luisa, voorzien van theologisch 
commentaar (€10 - A5 formaat) 

VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL: het FIAT-boek: 

DEEL I: het FIAT van de Schepping: het rondgaan in de Allerheiligste Wil 
van God en in Zijn Werken van de Schepping, met eveneens een 
uitgebreide biografie van Luisa Piccarreta (€18) 

DEEL II: het FIAT van de Verlossing: het rondgaan in de Allerheiligste 
Wil van God en in Zijn Werken van de Verlossing, met ondermeer de 
‘kerstnoveen’ (€19)                             

DEEL III: het FIAT van de Heiligmaking: het rondgaan in de Allerheiligste 
Wil van God en in Zijn Werken van de Heiligmaking, met onder andere  
verschillende gebeden (€20) 

CONFERENTIES RETRAITE CORATO 2012 

CONFERENTIES RETRAITE CORATO 2013 

Ook dit bundel zal ter beschikking zijn vanaf de Passienamiddagen:      
CONFERENTIES RETRAITE DRONGEN 2014 - Fr. Robert YOUNG 

 


