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De Dienares Gods  
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Uitnodiging                                                                                         
voor de informatie-, bezinnings- en gebedsdag                    

in het HUIS VAN DE GODDELIJKE WIL te Drongen 

 “Leven in de Goddelijke Wil                                                                   
de Nieuwe en Goddelijke Heiligheid” 

op zaterdag  24 oktober 2015 van 9.30 u tot 16.30 u                   
of op donderdag 29 oktober 2015 van 9.30 u tot 16.30 u 

Over de geschriften van Luisa Piccarreta 
"In het Onzevader, bij de woorden 'Uw Wil geschiede' wordt gebeden 
opdat allen de hoogste Wil zouden doen, en bij 'op aarde zoals in de 
Hemel', opdat de mens mag terugkeren in deze Wil waaruit hij is 
ontstaan - om zijn geluk, het verloren goed en het bezit van zijn rijk 
opnieuw te verkrijgen."                                 (Jezus tot Luisa op 15 oktober 1926)

                                                            

                              9.30 u    welkom en gebed                13.30 u   rozenhoedje       

  9.45 u     conferentie                        14.00 u   conferentie  

10.45 u     pauze                                    15.00 u   pauze 

11.15 u     conferentie          15.30 u   aanbidding                           

11.45 u     Eucharistie                           16.30 u   verder nieuws    

12.30 u     middagmaal    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Wie gebruik maakt van het openbaar vervoer kan vanuit het Sint-Pietersstation 
te Gent de trein nemen richting Oostende met halte in Drongen (vanwaar je kan 
worden afgehaald met de auto) of de bus (lijn 14 of 15 of 16) met halte op de 
Deinsesteenweg, hoek Sint-Gerolfstraat (op een wandelafstand van 10 min.) - 
vanuit het station Gent-Dampoort neem je bus 17 (richting Drongen station), 
halte Halewijnkouter (op een wandelafstand van 4 min.). 

Inschrijven is ECHT nodig om praktische redenen.                                                                            

Middagmaal: picknick (koffie en thee ter plaatse).                                                 
Graag €7 als bijdrage voor alle onkosten. 

BRENG a.u.b. JE GEBEDENBOEKJE MEE EN JE FIAT III. 

+ + + + + + + 

INLEIDING OP DE CONFERENTIES: 

In het Vaticaan wordt gewerkt aan de zaligverklaring van Luisa Piccarreta, een 
eenvoudige bedlegerige vrouw uit Corato (1865-1947). Hoewel ze bekend is om 
haar buitengewone heiligheid, is het vooral haar uitgebreid dagboek (36 volumes) - 
waarin ze haar mystieke gesprekken met Jezus noteerde - dat de aandacht van de 
wereld heeft getrokken. Het bevat verbazende beweringen en beloftes.  

Voor het eerst in 2000 jaar nodigt Jezus geheel de mensheid uit - door Zijn 
openbaring aan Luisa - de ultieme staat van vereniging met God te ervaren door te 
'leven in de Goddelijke Wil'. Na de eerste mens voor de zondeval, en na Jezus en 
Maria kan dit nu ervaren worden door iedereen. 

Nog meer opmerkelijk, Jezus beschrijft Zijn uitnodiging - en het antwoord hierop 
van Luisa en van ons - als het derde Fiat van God. Hierbij komt de bewering dat dit 
het eerste Fiat van de Schepping en het tweede Fiat van de Verlossing tot 
voltooiing zou brengen en zelfs te boven gaan.  

Kan zoiets overweldigend worden verzoend met de heilige Schrift en met de 
Overlevering?  

In december 2014 werd al een eerste gedeelte gegeven: 

Leven in de Goddelijke Wil 

Het centrale thema van Luisa's geschriften is dat God de menselijke wil schiep, niet 
enkel om de Goddelijke Wil in alles te gehoorzamen maar ook om er mee 'samen 
te werken'. De mens beleefde dit in zijn oorspronkelijke onschuld, verloor het door 
de zondeval maar herwon het door Christus. Jezus beschrijft de staat van 'het leven 
in de Goddelijke Wil' als een toestand van mystieke vereniging waarbij de mens - 
met, door en in Christus - zo volkomen in God wordt opgenomen dat hij deelneemt 
in Gods eigen eeuwige Akt.                                                                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

 

De termen/woorden die Luisa gebruikt om dit geabsorbeerd zijn te beschrijven - 
wat kenmerkend is voor mystieke literatuur - kunnen soms duister en schijnbaar 
tegenstrijdig zijn. Het is evenwel duidelijk dat zij niet de bedoeling had een 
letterlijke vernietiging van de menselijke wil te aan te moedigen. Zij bevorderde 
veeleer een samenwerking van de willen. Dit stemt essentieel overeen met de 
vormen van mystieke vereniging waarover de heiligen door de eeuwen heen 
hebben getuigd - zelfs indien de samenwerking van de willen die vroegere vormen 
blijkt te overtreffen. 

Nu in oktober willen we het hebben over: 

Het Derde Fiat van God 

Luisa vermeldde dat Jezus het leven in de Goddelijke Wil niet enkel kenmerkte als 
de hoogst mogelijke staat van mystieke vereniging die de mens in dit leven kan 
bereiken. Hij zag het als een toestand die nooit voorheen in de Kerk werd bereikt 
door iemand anders dan de Maagd Maria en Christus zelf. Bovendien typeert Hij 
het tot stand brengen van die nieuwe spirituele staat in de mens als het 'derde Fiat' 
en beweert dat dit het werk - van start gegaan in het eerste Fiat van de Schepping 
en het tweede Fiat van de Verlossing - tot voltooiing zal brengen. Hij vermijdt dit 
Goddelijk initiatief als een nieuwe beschikking van genade te karakteriseren. Op 
dezelfde manier vermijdt Hij Zijn openbaring aan Luisa te typeren als een 
vervolledigen of een overtreffen van Zijn ene definitieve Zelfopenbaring. Hij 
kenmerkt dit Goddelijk initiatief eerder als een indrukwekkende, onverwachte 
verwezenlijking van genaden die al altijd zijn opgenomen in de nieuwe orde van de 
Verlossing. Zo ook karakteriseert Hij Zijn openbaring aan Luisa als een grondige 
uiteenzetting van Zijn definitieve Zelfopenbaring die haar uiteindelijke doel tot 
vervulling zal brengen... 

De teksten van de conferenties zullen voorhanden zijn. 

+ + + + + + + 

Oktober, al zolang de maand van de Rozenkrans, is nu ook de maand van de 
belangrijke Bisschoppensynode over het Gezin in Rome. Bidden we 
voor die synode vaak de rozenkrans - in de Goddelijke Wil - opdat alle 
deelnemers er samen werken aan een Kerk in het Goddelijke Willen, aan 
een 'Chiesa nel Divin Volere' (thema van het Internationale Congres te 
Corato, eind april 2015). Het gaat om onze Kerk, de Kerk waarin we 
geloven, de Kerk waarvan we houden... 

"Het gezin is de natuurlijke gemeenschap waarin man en vrouw geroepen 
zijn om zichzelf te geven in liefde en in het doorgeven van het leven..." 
(KKK 2207) 

 


