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DE VIERENTWINTIG UREN VAN DE PASSIE 

VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS 

 

“Mijn kind, ben jij hier? Ik verwachtte jou, want dit was de droefheid die Mij 

het meest onderdrukte: het totaal verlaten zijn door iedereen. Ik verwachtte 

jou om je een toeschouwer te maken van Mijn lijden en om samen met jou de 

bittere beker te drinken. Vandaar dat Ik jou riep om Mijn pijnen met Me te 

delen en om Mij te verzekeren Mij niet in totale verlatenheid alleen te laten.” 

                 Jezus tot Luisa Piccarreta in het vijfde uur van ‘de Uren van de Passie’  

 

UITNODIGING 

Tijdens onze jaarlijkse vasten, onze veertigdagentijd 2017 

willen ook wij weer, net als Luisa, toeschouwer zijn van het 

lijden van Jezus. Ook wij willen Zijn pijnen met Hem delen en 

Hem niet in totale verlatenheid alleen laten. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij komen daarom samen op zaterdag 25 maart (het feest van 

het FIAT van Maria, Koningin van de Goddelijke Wil!) OF op maandag 

27 maart OF tijdens de Goede Week op dinsdag 11 april, in 

het 'Huis van de Goddelijke Wil' te Drongen, telkens van 14 u 

tot 17.30 u. Vorige maand werd ook woensdag 29 maart als 

mogelijkheid opgegeven maar dit valt noodgedwongen weg. 

Na een beeldmontage op basis van de ‘Uren van de Passie’ 

bidden we met de woorden van Jezus zelf. We vieren 

Eucharistie, geven vervolgens enkele mededelingen door en 

praten nog even na bij een kop koffie/thee. 

Breng je 'Uren van de Passie' mee en je gebedenboekje a.u.b. 

- tijdens de Goede Week ook je Kruiswegboekje. 

Wil je deelname bevestigen door te telefoneren (09/227.97.59) of te mailen 

(goedeledemaeyer@hotmail.com).  Dankjewel!  

+ + + + + + + 

Nog een gedeelte uit de tekst gebruikt met Kerstmis 

De Verlossing is bedoeld om de mens te helpen, 
de Goddelijke Wil is oorsprong en einde van de mens 

 
Mijn Verlossing diende om de boom van Mijn Wil te planten, met Mijn 

Bloed te begieten, met Mijn zweet en ongehoorde pijnen te bewerken 

en te verzorgen, en met de Sacramenten te bevruchten. Zo zou Mijn 

Verlossing eerst die boom doen groeien, hem dan doen bloeien, en 

tenslotte de hemelse vruchten van Mijn Wil doen rijpen. Maar om die 

kostbare vruchten te doen rijpen waren Mijn drieëndertig jaren op 

aarde niet genoeg. Ook waren de schepselen niet voorbereid of 

beschikbaar om het zo delicate voedsel dat Ik gaf, helemaal uit de 

Hemel, te ontvangen. Daarom stelde Ik Mij tevreden met het planten 

van de boom terwijl Ik alle mogelijke middelen achterliet om deze te 

doen uitgroeien tot iets mooi en gigantisch.                                       

En nu op het geschikte tijdstip, als de vruchten ongeveer rijp zijn en 

mogen worden geplukt, heb Ik jou op een heel speciale manier 

gekozen, om jou het goede dat het bevat bekend te maken en te 

vertellen hoe Ik het schepsel terug wil brengen naar zijn oorsprong. 

Door zijn wil te verbannen - de oorzaak waardoor hij uit zijn gelukkige 

toestand viel - zal hij eten van deze kostbare vruchten, die hem zo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een smaak zullen geven dat alle aantasting van zijn hartstochten en 

van zijn eigen wil worden weggenomen, en hem de heerschappij van 

Mijn Wil wordt teruggegeven. Alles omvattend als in een enkele 

omhelzing, zal Mijn Wil alles verenigen: Schepping, Verlossing en de 

vervulling van het doel waartoe alle dingen werden geschapen – 

namelijk dat Mijn Wil bekend zal worden, bemind en gedaan op 

aarde zoals in de Hemel.”   

En ik: ‘Jezus, mijn Liefde, hoe meer U mij vertelt, hoe meer ik het 

gewicht van mijn kleinheid voel. Ik vrees dat ik voor het Rijk van Uw 

Wil op aarde een hindernis zou kunnen zijn. O, hadden U en mijn 

Mama dit maar onmiddellijk gedaan terwijl U op aarde was, Uw Wil 

zou Zijn volle uitwerking hebben gehad.’ En Jezus onderbrak mijn 

spreken en voegde eraan toe: “Mijn dochter, Onze taak was perfect 

vervuld – wees jij nu aandachtig in het volbrengen van die van jou. 

Dit is jouw taak, meer nog, gezien de Soevereine Koningin en Ik 

onaantastbaar zijn voor pijnen. Wij zijn in een toestand van 

ongevoeligheid en van volkomen glorie waardoor pijnen niets meer 

met Ons kunnen te maken hebben. Jij, integendeel, hebt de pijnen 

als hulp om het Verheven Fiat nieuwe kennis en nieuwe genaden af 

te smeken. En ook al ben Ik in de Hemel, Ik zal in jou verborgen 

aanwezig zijn om het Rijk te vormen voor Mijn Wil. Mijn Macht is 

altijd dezelfde: terwijl Ik in de Hemel ben kan Ik doen wat Ik zou 

hebben gedaan terwijl Ik zichtbaar op aarde was. Wanneer Ik het wil, 

en het schepsel zich ertoe leent en alles van zichzelf prijsgeeft aan 

Mijn Wil, bekleed Ik haar en laat Ik haar doen wat Ikzelf zou doen. 

Wees daarom aandachtig en let op je eigen taak.” (DEEL 19, 6.6.1926) 

_ _ _ _ _ _ _ 

 

Op zaterdagmorgen 4 maart zal het net 70 jaar geleden zijn 

dat Luisa Piccarreta stierf - haar geboorte in de Hemel.  

Die ochtend willen we, verenigd in de Goddelijke Wil, 

bidden met allen die Luisa, ‘de kostbare parel van Gods Rijk’  

van naderbij leerden kennen, 

opdat ZIJN RIJK KOME, 

ZIJN WIL GESCHIEDE OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL! 

 

FIAT - FIAT - FIAT 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

 
GEESTELIJK  TESTAMENT  VAN  LUISA  

 
Uitgesproken tot haar biechtvader  

een uur voor haar sterven 
 

Nu ben ik tevreden want de Goddelijke Wil heeft mij 
meer dan gewoonlijk getroost met uw aanwezigheid 

op deze laatste momenten van mijn leven. 
 

“Ik zie nu een lange, mooie en brede weg,  
verlicht door 

ontelbare schitterende zonnen. 
O ja, ik herken ze: het zijn de zonnen van mijn akten, 

gedaan in de Goddelijke Wil    
Het is de weg die ik nu moet inslaan, 

het is de weg van mijn glorie 
om mij te verbinden met het immense geluk  

van de Goddelijke Wil. 
Het is mijn weg. 

Het is de weg die ik voor u, beste Pater,  
zal voorbehouden. 

Het is de weg die ik voor allen 
die in de Goddelijke Wil willen leven, 

zal voorbehouden.” 
 

 
Dit waren haar laatste woorden tot mij gesproken, 

een uur voor zij stierf, woorden die ik zou definiëren als: 
“HET GEESTELIJK TESTAMENT VAN LUISA, 

EN HAAR GROTE EN TROOSTVOLLE BELOFTE”. 
 

haar biechtvader 
 

Don Benedetto Calvi 
 

 


