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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 donderdag  20 oktober 2016 van 10 u tot 16 u                   
of op zaterdag 22 oktober 2016 van 10 u tot 16 u 

 

Barmhartigheid, gerechtigheid en de Goddelijke Wil  
Jezus tot Luisa:                                                                                                    
(…)Ikzelf wilde als eerste bidden en Mijn stem doen klinken van het ene eind 
van de aarde tot het andere, zelfs tot hoog in de Hemel, met de woorden: 
“Onze Vader, die in de Hemel zijt”. Ik zei niet “Mijn Vader”, maar Ik noemde 
Hem Vader van de gehele mensenfamilie om Hem aandacht te vragen voor 
wat Ik er zou aan toevoegen: “Geheiligd zij Uw naam, zodat Uw Rijk mag 
komen en Uw Wil mag geschieden op aarde zoals in de Hemel”. (…)                               

Gebruik makend van Mijn onafscheidelijke liefde en barmhartigheid, zal Ik 
Mijn eigen gebed, verenigd met dat van de gehele Kerk, beantwoorden. Ik 
zal ervoor zorgen dat de mens terugkeert naar zijn oorsprong, naar het doel 
waarvoor Ik hem schiep: dat Mijn Wil op aarde wordt gedaan zoals in de 
Hemel. Dit is nu precies het Leven in Mijn Wil. (deel 15, 14.4.1923) 

Verdere informatie vind je in de volgende nieuwsbrief.                                  
Je aanmelden kan uiteraard nu al.                                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 SEPTEMBER:    MARIA GEBOORTE 

U, Betlehem in Efrata, 

al bent u klein onder Juda’s stammen, 

toch zal er, zeg Ik, 

iemand uit u voortkomen die over Israël gaat heersen. 

In het verre verleden ligt zijn oorsprong, in lang vervlogen dagen.’ 

Daarom zal Hij hen niet langer overlaten aan hun lot 

dan tot de tijd dat zij die baren zal, haar kind gebaard heeft. 

Dan komt de rest van zijn broeders weer samen met de zonen van Israël. 

Dan neemt Hij de macht in handen                                                                     
en hoedt Hij hen door de kracht van de HEER,                                                    

de verheven naam van de HEER, zijn God. 

Zij zullen in veiligheid wonen,                                                                                     
omdat Hij zijn macht zal laten reiken tot aan de uiteinden van de aarde:              

dat zal vrede zijn. 

Eerste lezing van vandaag uit Micha,5, 1-4a 

     

“Dochter van Mijn Hart, Mijn geboorte was wonderlijk. Er is geen 
andere geboorte die vergeleken kan worden met die van Mij.           
Ik omvatte in Mezelf de hemel, de Zon van de Goddelijke Wil en ook 
de aarde van Mijn Mensheid, een gezegende en heilige aarde, die 
de mooiste bloei bevatte. Ondanks het feit dat Ik nog maar net was 
geboren, omsloot Ik het wonder van het allergrootste wonder.       
Het Goddelijke Willen heerste in Mij en bevatte in Mij de prachtigste 
hemel en een zon, stralender dan de gehele Schepping waarvan Ik 
de Koningin ben. In Mij was ook een zee van eindeloze genaden die 
onophoudelijk “liefde, liefde” prevelde tot Mijn Schepper.               
Mijn geboorte was daarom de ware dageraad, die de nacht van de 
menselijke wil op de vlucht joeg. Terwijl het groeide vormde het de 
aurora en riep het de stralendste dag te voorschijn, om de Zon van 
het Eeuwige Woord te laten opkomen op aarde.”                              
(uit ‘De Maagd Maria in het Rijk van de Goddelijke Wil’, les op de tiende dag)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

 

Uit het Boek van de Hemel 
 

Jezus tot Luisa 

“Je moet weten dat de hoogst verheven Koningin al vanaf 
Haar Onbevlekte Ontvangenis het eerste en enige Schepsel 
was dat de cirkel van de vereniging van de Schepper met de 
mens - die Adam had verbroken - weer sloot.                   
Zij aanvaardde de Goddelijke opdracht God en de mensheid 
met elkaar te verbinden... Om steeds de Goddelijke Wil alle 
ruimte te geven liet Zij Haar wil sterven, niet een enkele 
keer maar in ieder van haar akten.                               
Hieruit ontstond een bron van Goddelijke Liefde die God en 
mens en alle akten verbond. Haar akten, Haar moederlijke 
liefde, Haar heerschappij als Koningin, brengen de akten 
van de schepselen bij die van Haar om ze zo van elkaar 
onafscheidelijk te maken…                                              
Zij is de Koningin die alles doet. Zij is niet in staat nutteloos 
op Haar troon van glorie te blijven. Zo daalt Zij af en haast 
zich als Moeder in de akten en noden van Haar kinderen.         
Dank Haar daarom voor Haar vele moederlijke zorgen en 
dank God die alle generaties zo een heilige, liefhebbende 
Moeder gaf...”                                                                                 
(8.12.1931) 

 

“O, hoe verlang Ik ernaar dat allen zouden weten dat wie in 
Mijn Wil verlangen te leven een machtige Koningin en 
Moeder hebben! Zij zal aanvullen wat in hen ontbreekt.     
Zij zal bij hen zijn in alles wat ze doen. Zij zal hun akten 
vormen als die van Haar.                                                
Zo zal het mogelijk zijn gekend te worden als de kinderen 
die werden grootgebracht door het liefhebbende 
Moederschap van Mijn Mama. Deze kinderen zullen Haar 
gelukkig maken en zij zullen Haar eer en glorie zijn.”               
(28.12.1938).   

                        

 


