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UITNODIGING 

UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ALS IN DE HEMEL 

"Kijk hoe volkomen één Ik met je ben. Zo wil Ik je zien, helemaal met Mij 
verenigd, heel dicht bij Mij. En geloof niet dat je dit enkel moet doen 

wanneer je bidt of lijdt, maar altijd opnieuw. Wanneer je beweegt, ademt, 
werkt, eet of slaapt, alles, alles moet je doen alsof jij het doet in Mijn 

Mensheid en alsof jouw werken uit Mij komen. Op deze manier moet je niet 
meer zijn dan de buitenkant. En eens de buitenkant van je werken 

gebroken is, moet men de vrucht kunnen vinden van het goddelijke werk. 
Dit alles moet je doen voor het goed van de gehele mensheid, zodat Mijn 

Mensheid moet te vinden zijn als levend te midden van alle volkeren. Door 
alles - ook de meest onbelangrijke handelingen - te doen met de intentie 

om van Mij het leven te ontvangen, krijgt jouw werk de verdienste van Mijn 
Mensheid.  

Gezien Ik Mens en God was omvatte Ik in Mijn adem de adem van 
iedereen, de bewegingen, de daden, de gedachten - alles omvatte Ik in Mij. 

Ik heb ze dus geheiligd, vergoddelijkt en hersteld. Welnu, bij het doen van 
alles in de akt waarin je van Mij je werk ontvangt, zul ook jij komen tot het 

omhelzen en omvatten van alle schepselen in jezelf. En wat je doet zal zich 
verspreiden voor het goed van allen.  

Ook al geven de anderen Mij dus niets, Ik zal alles nemen van jou."            
(28.11.1906)    

Jezus tot Luisa Piccarreta over het Leven in de Goddelijke Wil  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals al vermeld komt  Fr. Robert YOUNG ofm  dit jaar terug 
naar België.  

Volgende data werden je al doorgegeven: donderdag 12 mei en 
zaterdag 14 mei 2016. Op die dagen komen we samen van 10 uur tot 
17 uur.  (deelname in de onkosten: €7) 

Voor wie echter de voorkeur geeft aan een halve dag wordt ook een 
namiddag gepland:  zondag 15 mei (Pinksteren!) van 14 uur tot 17.30 
uur. (deelname in de onkosten: €5) 

Je kan dus kiezen tussen drie data/drie dagen!                                   
Alles gaat zoals gewoonlijk door in het Huis van de Goddelijke Wil  - 
Varendriesstraat 30 - 9031 Drongen (tel. 09/227.97.59). 

Wie een hele dag verkiest te komen, brengt een broodje mee - koffie en 
thee zijn ter plaatse te verkrijgen. 

Tijdens deze samenkomsten zal een omhaling worden gehouden voor 
het internationale zendingswerk van deze Goddelijke Wil promotor. 

Wil aub tijdig vertellen of je komt en wanneer je komt. Dankjewel! 

Hopelijk zijn we met heel veel om Fr. Robert Young te verwelkomen!!    
Hij maakt weer een lange en verre reis om ons hier de kennis te  
kunnen doorgeven over het Leven in Gods Willen en ons te leren hoe 
erin te leven... 

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

De Passienamiddagen gaan ondertussen verder door.  Je bent nog 
welkom op 17 of 19 of 21 maart, van 14 uur tot 17.30 uur. - 

de doodsangst van Jezus   (uit het Boek van de Hemel) 

In mijn gewoonlijke toestand van ontbering en bitterheid, zat ik te denken over de 
doodsangst van Onze Heer. De Heer zei me: "Mijn dochter, Ik wou de doodsangst in 
de Hof van Olijven op een bijzondere manier ondergaan om alle stervenden te 
kunnen helpen goed te sterven. Bekijk goed hoe Mijn doodsangst zich verbond met 
de doodsangst van de christenen: last, droefheid, angst, bloedzweet. Ik voelde de 
dood van allen en van iedereen, alsof Ik werkelijk stierf voor ieder persoonlijk.       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

 

Zo voelde Ik in Mij de last, de droefheid en de angst van iedereen. Doorheen Mijn 
eigen last bood Ik hulp, troost en hoop aan allen, zodat zij als Ik hun dood in Mij 
voelde, allen de genade konden hebben om in Mij te sterven - als in een enkele 
ademtocht met Mijn ademhaling - en onmiddellijk door Mijn Godheid zalig te zijn. 

Was de doodsangst in de Hof van Olijven op een bijzondere manier voor de 
stervenden, de doodsangst aan het kruis was als hulp voor het laatste moment, bij 
de laatste zucht. Het is allebei doodsangst, maar de een verschilt van de ander: in 
de Hof van Olijven was het vol verdriet, vrees, angst, schrik - aan het kruis vredevol 
en onverstoorbaar kalm. En toen Ik uitriep: "Ik heb dorst", was dat de onlesbare 
dorst opdat allen hun laatste adem zouden uitblazen in Mijn laatste adem. En gezien 
Ik zag dat velen zich eruit zouden verwijderen, riep Ik vol smart: 'Sitio' [Ik heb dorst]. 
En dit 'Sitio' wordt nog steeds geroepen tot allen en tot ieder persoonlijk als een 
deurbel aan elk hart: "Ik dorst naar jou, o ziel. O alstublieft, ga nooit uit Mij weg, 
maar kom binnen en sterf in Mij."  

Zes uren van Mijn Passie gaf Ik zo aan de mens om goed te sterven: de drie uur in 
de Hof van Olijven waren als hulp in de doodsangst, de drie aan het kruis als hulp 
bij de laatste ademtocht van de dood. Wie zou, na dit alles, niet met een glimlach 
naar de dood kijken? Vooral wie Mij liefheeft, wie zoekt zich te offeren op Mijn eigen 
kruis.  

Zie je hoe mooi de dood is en hoe de dingen veranderen? In leven werd Ik veracht. 
Mijn wonderen veroorzaakten niet de effecten van Mijn dood. Zelfs aan het kruis 
werd Ik beledigd. Maar direct na Mijn sterven, was de dood bij machte dingen te 
veranderen: allen sloegen zich op de borst en erkenden Mij als de ware Zoon van 
God. Mijn leerlingen vatten moed en zelfs wie zich verborgen hadden werden 
dapper en vroegen om Mijn lichaam om Mij een waardige begrafenis te geven. 
Hemel en aarde erkenden Mij eenstemmig als de Zoon van God.  

De dood is zo groots, zo verheven, en dit is ook voor Mijn eigen kinderen. Tijdens 
hun leven worden zij veracht, verdrukt. Hun deugden die, zoals licht, zouden 
moeten leiden wie hen omringt, blijven half versluierd. Hun heldhaftigheid in het 
lijden, hun zelfverloochening, hun ijver voor de zielen roepen helderheid en 
onzekerheid op in hun omgeving. En Ik zelf laat deze sluiers toe om zo de deugden 
van Mijn lieve kinderen met meer zekerheid te bewaren. Maar zo gauw zij sterven, 
verwijder Ik deze sluiers, gezien ze niet langer noodzakelijk zijn. En de twijfels 
worden zekerheden, het licht wordt helder en dit licht doet anderen hun 
heldhaftigheid waarderen. Zij krijgen achting voor alles,ook voor de kleinste dingen. 

Wat dus niet gedaan kan worden tijdens het leven, wordt goed gemaakt bij de dood. 
Dit voor wat hier beneden betreft. Wat daarna gebeurt is werkelijk 
verbazingwekkend en benijdenswaardig voor alle stervelingen." (4 juli 1910) 

 


