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HERINNERING   UITNODIGING 

UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ALS IN DE HEMEL 

  

Volgende maand hebben we hier dus terug het bezoek van  
Father Robert YOUNG ofm. 

Fr. Robert zal ons spreken over de 'Goddelijke Wil en de Goddelijke Barmhartigheid, 
de grote wetenschap van onze tijd'.  

In zijn conferenties over 'leven in de Goddelijke Wil' zal hij dus ook verwijzen naar 
Gods Barmhartigheid en naar het 'Jaar van de Barmhartigheid'. Werd de dag van 
Luisa's geboorte en doopsel - Beloken Pasen - later immers niet de 'zondag van 
Barmhartigheid'? Zoals we weten gebeurde dit door Paus Johannes Paulus II op 
vraag van Zuster Faustina. 

Nog even de data van onze samenkomsten op een rijtje:  

donderdag 12 mei van 10 uur tot 17 uur.  

zaterdag 14 mei 2016 van 10 uur tot 17 uur 

zondag 15 mei (Pinksteren!) van 14 uur tot 17.30 uur.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allen welkom in het Huis van de Goddelijke Wil ! 

Mogen we voor eind april de aanmelding ontvangen van wie zich nog 
niet inschreef, a.u.b.? Dit om organisatorische redenen. Dankjewel! 

Varendriesstraat 30 - 9031 Drongen                                                      
tel. 09/227.97.59                                          
goedeledemaeyer@hotmail.com 

+ + + 

Enkele gedachten uit een conferentie, gegeven in 2015 

"Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de 
hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. Hij heeft 
ons het Mysterie van Zijn Wil bekend gemaakt, de beslissing die Hij in 
Christus had genomen ter verwezenlijking van de volheid van de tijden: 
alles in Christus onder één hoofd te brengen in de hemelen en op aarde." 
(uit de brief aan de Efesiërs). De geschriften van Luisa Piccarreta gaan over 
dit mysterie van Gods Wil en wat het is in zichzelf. 

En wat betekent nu: dat Gods Wil mag geschieden op aarde zoals in de 
Hemel? Dit leren we ten volle door Luisa als een goddelijke wetenschap. 
Alles uit het Boek van de Hemel, van het begin tot het einde, kan gevonden 
worden in de Evangeliën, in de Leer en de Traditie van de Kerk. Het gaat 
dus niet om een nieuw  evangelie maar enkel om een nieuw verstaan en 
een dieper begrijpen van Gods Wil. Wat ons door Luisa wordt gebracht is 
de lens, het perspectief om te verstaan wat God aan het doen is in de 
wereld en van wat Hij wil doen door ons als de Kerk in de wereld. 

Jezus zei immers tot Luisa: Ik bad dat het Rijk van de Wil van Mijn Vader 
zou worden geleefd op aarde zoals in de Hemel - en dit moet gebeuren. 
We kunnen zeggen dat het zeker gebeurt wanneer Jezus terugkeert 'om te 
oordelen levenden en doden'. En zegt de Kerk: wanneer Hij terugkeert zal 
dit de perfecte komst zijn van het Rijk op aarde. Maar voor Hij terugkeert 
wil Hij NU al dit gebed vervuld zien. Het Rijk van God is werkelijk al op 
handen, is al midden onder ons. Het is niet iets waar we enkel op wachten. 
Die dimensie is er aan ons geloof. En haalt Hij aan, ga de wereld niet 
rondlopen om mirakelen te zien en openbaringen en alle soorten 
spectaculaire dingen om het Koninkrijk te vinden! Paus Benedictus zegt 
immers: 'Waar de Wil van God heerst, daar is het Koninkrijk.'  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

Het was in God van in alle eeuwigheid, het was in Adam en Eva in de tuin 
van Eden, het werd  hersteld in Jezus en het wordt nu tot vervulling 
gebracht. Zal het perfect zijn? Neen, dit zal het dus enkel zijn wanneer 
Jezus terugkeert. Maar tot Hij terugkeert zal het Rijk meer en meer op 
aarde komen doorheen de Kerk en in ons. 

Het is voor ons christenen uiterst belangrijk, deze hoopvolle visie te 
hebben over de plaats waar we vandaag staan, en te begrijpen dat het 
heersen van Gods Wil vandaag tot vervulling komt - we weten dit niet 
alleen, maar God wil het! God wil dat Zijn Rijk heerst op aarde. Dat is de 
hoop voor de tijd waarin wij leven.  

Wij voelen ons zo hulpeloos en soms hopeloos tegenover onze wereld. 
Maar zoals Paus Franciscus ons blijft herinneren: het Evangelie is onze 
hoop en vreugde omdat het in barmhartigheid reikt naar wie in nood is. 

Onze spiritualiteit - geroepen te zijn om te leven in het Rijk van de 
Goddelijke Wil - is toch wel de meest innerlijke manier van leven. Ze 
betekent de volheid van het leven van de ziel, voor ons door God verlangd. 
Ze is bovendien toch wel de meest universele - ze bereikt niet enkel de 
mensen van vandaag maar van alle tijden en op alle plaatsen. Dit leven is 
zonder twijfel de duidelijkste, eenvoudigste en gemakkelijkste weg om te 
beleven wat staat in de Catechismus van de Katholieke Kerk (521): "Al wat 
Christus in zijn leven doorstaan heeft, doorleeft Hij, opdat wij het kunnen 
beleven in Hem en Hij het beleeft in ons."  

+ + + 

Een passage uit het Boek van de Hemel (zie laatste bundel) 

En Jezus zei me: "Gerechtigheid en Barmhartigheid zijn in voortdurende 
strijd met elkaar. En er zijn meer overwinningen van de Barmhartigheid dan 
van de Gerechtigheid. Wanneer nu een ziel perfect verenigd is met Mijn 
Wil, neemt zij deel aan Mijn handelingen 'ad extra' en terwijl zij eerherstel 
brengt met haar lijden, behaalt de Barmhartigheid op de Gerechtigheid 
haar mooiste overwinningen. En gezien Ik er vreugde in vind om al Mijn 
eigenschappen te bekronen met Barmhartigheid, zelfs de Gerechtigheid 
zelf, geef Ik Mij - bij het zien hoe Ik door deze ziel met wie Ik ben verenigd 
word belemmerd - aan haar over. Ik wil haar immers tevredenstellen omdat 
zij al wat van haar is aan Mijn Wil heeft overgegeven." (11.9.1910) 

 


