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DE VIERENTWINTIG UREN VAN DE PASSIE 

VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS 

 

"Mijn dochter, de pijnen die Ik tijdens Mijn Passie doorstond bij de doornenkroning 
waren onbegrijpelijk voor de geschapen geest. Mijn geest werd echter, veel 
pijnlijker dan door die doornen, doorboord door al de kwade gedachten van de 
schepselen. Het was zo erg dat geen van deze gedachten Mij ontsnapte, Ik voelde 
ze allemaal in Mij. Het ging dus niet enkel om de doornen, maar ook om de afkeer 
van de zonden die Mij door deze doornen werd ingeprent.  

Alleen de zielen die in Mijn Wil leven, kunnen Me waar eerherstel geven. Enkel zij 
kunnen voor Mij de pijn van zo een stekende doornen wat verzachten. En gezien zij 
in Mijn Wil leven en Mijn Wil Zich overal bevindt, zijn zij in Mij en in alles te vinden. 
Zij dalen af in de schepselen en stijgen op naar Mij en brengen Me zo alle 
eerherstel. Zij maken Mij milder en veranderen de gedachten van de schepselen 
van duisternis in licht."  

 Jezus tot Luisa Piccarreta (en tot ons)                                                                             
in het Boek van de Hemel, deel 11  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING 1 

Aswoensdag leidde ons terug de jaarlijkse vastentijd in. Ook in 2016 
willen wij samen het inwendig lijden van Jezus en Maria overwegen. 
Zoals al vermeld in vorige nieuwsbrief kan je weer een keuze maken 
uit verschillende dagen en data:  

         zaterdag 12 maart  

         donderdag 17 maart  

         zaterdag 19 maart  

         maandag 21 maart (Goede Week).  

Je bent welkom in het 'Huis van de Goddelijke Wil' te Drongen,      
van 14 u tot 17.30 u. Na een inleidende conferentie bidden we      
met de woorden van Jezus zelf. 

Breng je 'Uren van de Passie' en je gebedenboekje mee, a.u.b.                     
en voor wie komt in de Goede Week ook het kruiswegboekje. 

Wil je deelname bevestigen. Dankjewel!  

+ + + + + + +  

 

Nog een stukje uit het Boek van de Hemel                                                      

ons lijden kan Jezus troosten in Zijn Lijden 

Na de Eucharistie voelde ik me buiten mezelf. Ik zag iemand die 
zwaar gebukt ging onder vele kruisen. Mijn gezegende Jezus zei: 
"Zeg haar dat zij, in de akt waarin ze zich als doelwit weet van 
vervolging, pijn en lijden, toch zou denken dat Ik bij haar 
aanwezig ben en dat wat zij doorstaat kan helpen om Mijn 
wonden te helen en te genezen. Op die manier zal haar lijden 
dienen om Mij te verzorgen: nu eens Mijn zijde, dan weer Mijn 
hoofd, dan Mijn handen en Mijn voeten die al te veel pijn doen, 
wat nog verergert door de zware beledigingen die de schepselen 
Mij aandoen. Het is een grote eer die Ik haar bewijs, Ikzelf geef 
haar het geneesmiddel om Mijn wonden te verzorgen, en tegelijk 
geef Ik haar de verdienste van de naastenliefde waarmee zij Mij 
heeft behandeld."  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

 

 

Terwijl Jezus me dit zei, zag ik vele zielen in het vagevuur. Toen 
zij dit alles hoorden waren zij allemaal verwonderd en ze zeiden 
mij: "Gelukkig zijn jullie die zo een verheven lessen krijgen en die 
de verdiensten verkrijgen van een God te verzorgen! Deze 
verdiensten overtreffen alle andere en jouw glorie zal verschillen 
van die van de anderen, zoveel als de Hemel verschilt van de 
aarde. O, hadden wij toch maar zo een lessen ontvangen - dat 
ons lijden kan dienen om een God te verzorgen - hoeveel rijkdom 
aan verdiensten hadden we kunnen krijgen, die ons nu zijn 
ontnomen!" (2.10.1906) 

+ + + + + + + 

    UITNODIGING 2 

      UW WIL GESCHIEDE 

         OP AARDE ALS IN DE HEMEL 

Jezus tot Luisa Piccarreta over Leven in de Goddelijke Wil:  

"Wat Ik je zeg, moet je uit gehoorzaamheid opschrijven.  

Het dient nu als een spiegel voor jezelf en voor wie je omringen.  

De tijd zal komen dat het ook zal dienen als een spiegel voor anderen.  

Zo kan men wat jij opschrijft van wat Ik vertelde een 'goddelijke spiegel' noemen." 
 

En over wat Luisa opschreef komt Fr. Robert YOUNG  
ons dit jaar weer vertellen. Noteer nu al donderdag 12 mei 
en zaterdag 14 mei 2016. Meer details volgen later. 

 

 


