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Donderdag 20 en zaterdag 22 oktober kwamen velen naar 
Drongen, naar het Huis van de Goddelijke Wil, voor onze 
samenkomst rond 

Barmhartigheid, gerechtigheid en de Goddelijke Wil 
Uit de gegeven conferenties enkele passages, zo mooi 
aansluitend bij het hoogfeest van ALLERHEILIGEN. 

 

“BARMHARTIGHEID is een van Mijn goddelijke 
eigenschappen, zegt Jezus, een van Mijn kwaliteiten.” (deel 19) 

BARMHARTIGHEID: het is het woord dat het mysterie van de 
Allerheiligste Drie-eenheid openbaart.                                  
BARMHARTIGHEID: het is de weg die God en mens verenigt, omdat 
zij het hart opent voor de hoop voor altijd bemind te zijn ondanks de 
beperking door onze zonde. (pauselijke bul) 

En Jezus zegt: ‘Ga en zondig niet meer’ 

Paus Franciscus benadrukte de belangrijkheid om in dit heilig Jaar zijn 
zonden te erkennen om 'de zekerheid van de Goddelijke 
BARMHARTIGHEID in ons te versterken.' Zijn gebed is: “Heer, ik ben 
een zondaar. Schenk ons Uw BARMHARTIGHEID”. 

En Paus Benedictus schreef in ‘Jezus van Nazareth II’: “Het  duistere, het 
onlogische van de zonde, en de voor onze ogen te felle glans van God, 
komen samen in het kruis, en dit overstijgt onze logica. En toch is het 
grote mysterie in de boodschap van het Nieuwe Testament en in zijn 
toepassing in het leven van de heiligen helemaal licht geworden.” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenschap van de heiligen 

Luisa zag soms een ondoordringbaar licht waarin ze werd 
opgeslorpt. Zij werd geleid naar de bron van Liefde, naar 
Gods 'Ik hou van jou'. Maar in deze toestand was ze bedroefd 
gezien zij haar Jezus niet kon vinden. ‘Jezus heeft me 
verlaten, en in dat licht weet ik niet waar mijn voeten te zetten 
om Hem terug te vinden.’ In die pijn van het van Hem beroofd 
zijn, kwam Hij vanuit haar innerlijk en zei vol tederheid: ‘Ik laat 
je niet alleen, het is veeleer Mijn verheven Wil die Mij in jou 
verborgen houdt. Het licht van Mijn Wil is eindeloos, oneindig 
- de grenzen kunnen niet worden gevonden, noch waar het 
begint of eindigt. Mijn Mensheid heeft echter wel zijn 
grenzen...’ (uit deel 19, 27.5.1926)   

Die felle glans, dat stralend licht waarover Benedictus het heeft 
werd aan Luisa geopenbaard als de substantie van Gods 
allerheiligste Wil. 

Het 'leven in de Goddelijke Wil' is het leven dat mensen veel 
dichter brengt bij het leven van de zaligen in de Hemel. In de 
Goddelijke Wil is alles immers gemeenschappelijk.  

De Gemeenschap van de Heiligen is een realiteit die aan ons hele 
leven een andere dimensie toevoegt. We zijn nooit alleen!         
We maken deel uit van een spiritueel ‘gezelschap’ waarin een 
grondige solidariteit heerst: het goed van iedereen is in het belang 
van allen en omgekeerd, het gemeenschappelijk geluk straalt over 
ieder individueel. 

Verschillende passages uit het 'Boek van de Hemel' beschrijven 
als het ware de volheid van wat we belijden in ons Credo 
aangaande 'de gemeenschap van de heiligen'.  

Zo lezen we: "In de Hemel genieten de heiligen van al de 
zaligheid die Mijn Wil bevat... Maar zij kunnen Hem niet 
vermenigvuldigen gezien hun verdiensten in hen vastliggen.    
Jij bent gelukkiger dan zij, want jij kunt Mijn Leven 
vermenigvuldigen... en al Mijn goeds... In hen brengt Mijn Wil 
zaligheid terwijl Hij in jou werkzaam is…" (uit deel 14, 19.5.1922) 

“Mijn dochter, je met Mijn Wil versmelten is de plechtigste, 
grootste, belangrijkste akt van je hele leven. Het is binnen-
gaan in de sfeer van de eeuwigheid om het te omhelzen, te 
kussen en al het goede uitgestort te kriigen van wat de 
Eeuwige Wil bevat. Meer nog, wanneer de ziel zich met Mijn 
verheven Willen versmelt, zullen allen haar ontmoeten om in 
haar alles uit te storten wat ze hebben.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De engelen, de heiligen, de ware Godheid – allen doen ze dit, 
wetende dat zij het uitstorten in dezelfde Wil waarin alles 
veilig is. En verder, met haar akten in de Goddelijke Wil, gaat 
zij - bij het ontvangen van al dat goeds - deze akten 
vermenigvuldigen en zo dubbele glorie en eer teruggeven aan 
de gehele Hemel. Door je dus met Mijn Wil te versmelten 
breng je de hemel en de aarde in beweging. Het betekent een 
nieuw feest voor de verblijfplaats van de gelukzaligen.” (deel 

17,4.1.1925) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Volgende passage uit het ‘Boek van de Hemel’ werd gebruikt tijdens de 

homilie op zaterdag:                                                                  

Het eerste sermoen van de kleine Koning Jezus aan de 
kinderen van Egypte 

“Mijn kinderen, luister naar Mij. Ik hou zeer veel van jullie en wil 
jullie je oorsprong doen kennen. Bekijk de hemel, daar hebben 
jullie een hemelse Vader die jullie intens bemint. Hij was niet 
tevreden enkel jullie Vader in de Hemel te zijn, jullie te leiden en 
jullie een zon, een zee, een bloemrijke aarde te scheppen om 
jullie gelukkig te maken. Hij wou - omdat Hij jullie overvloedig 
liefheeft - ook in jullie hart neerdalen en in het diepste van jullie 
ziel Zijn koninklijke verblijfplaats vormen om er Zich tot lieflijke 
gevangene te maken van ieder van jullie. En om wat te doen? 
Om leven te geven aan jullie hartslag, ademhaling en beweging, 
zodat wanneer jullie wandelen, Hij het is die wandelt in jullie 
stappen, beweegt in jullie handjes, spreekt in jullie stem. En 
terwijl jullie wandelen en bewegen, gaat Hij - gezien Hij heel 
veel van jullie houdt - jullie nu eens kussen, dan weer liefkozen, 
een andere keer omhelzen en jullie triomfantelijk dragen, omdat 
jullie Zijn geliefde kinderen zijn. Hoeveel verborgen kussen en 
omhelzingen geeft onze hemelse Vader niet.  

Maar omdat jullie niet aandachtig zijn, konden jullie kussen die 
van Hem niet ontmoeten, jullie omhelzingen niet Zijn vaderlijke 
omarming.  Hij bleef achter met de pijn dat Zijn kinderen Hem 
omhelzen noch kussen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
9031 Drongen 

Mijn geliefde kinderen, weten jullie wat de hemelse Vader van 
jullie verlangt? Hij wil in jullie worden erkend, zodat Hij Zijn 
plaats heeft in het centrum van jullie ziel. En vermits Hij jullie 
alles geeft - er is immers niets dat Hij jullie niet geeft - wil Hij 
jullie liefde in alles wat jullie doen. Heb Hem lief. Laat er altijd 
liefde zijn in jullie hart, op jullie lippen, in jullie werken, in alles. 
En dit zal het heerlijke voedsel zijn dat jullie Zijn Vaderschap 
aanbieden. Hij bemint jullie zoveel en wil ook bemind worden.  
Niemand kan van jullie gaan houden zoals Hij jullie bemint.     
Het is waar dat jullie ook een aardse vader hebben, maar hoe 
verschillend van de liefde van de hemelse Vader. Hij volgt jullie 
niet altijd, waakt niet over jullie stappen, slaapt niet samen met 
jullie, klopt al evenmin in jullie hartslag, en als jullie vallen zal hij 
dit zelfs niet eens weten. Maar de hemelse Vader laat jullie 
nooit alleen. Indien jullie dreigen te vallen, reikt Hij jullie de 
hand opdat jullie niet zouden vallen. Wanneer  jullie slapen, 
waakt Hij over jullie en zelfs als jullie spelen en iets doen dat 
ongepast is, staat Hij bij jullie en weet alles wat jullie doen.    
Hou daarom heel veel van Hem!”  

En om dit nog meer te benadrukken, zei Hij: “Beloof Mij dat 
jullie Hem altijd, altijd zullen liefhebben. Zeg samen met Mij:   
wij houden van U, onze Vader die in de hemel zijt. Wij houden 
van U, onze Vader die in ons hart verblijft.” (10 januari 1938) 

* * * * * * * 

En dit zijn de data voor de kerstnamiddagen die 
tijdens de conferentiedagen al werden doorgegeven: 

- maandag 19 december 

- dinsdag 20 december 

- woensdag 28 december 

- zaterdag 7 januari 

 


