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RETRAITE met Fr. Robert YOUNG, o.f.m. 

In al de verschillende groepen en ook op onze samenkomsten 
werd het al meegedeeld: na drie jaar organiseren wij terug 
een Goddelijke Wil-retraite! Het wordt nu een driedaagse in 
de nazomer. We kunnen terecht te Sint-Maria-Aalter (domein 
Menas) van woensdag 6 tot vrijdag 8 september. Voor wie 
hier niet kan aan deelnemen en toch graag conferenties 
bijwoont gegeven door Fr. Robert, is er ook een dag voorzien 
in het Huis van de Goddelijke Wil op zondag 10 september. 

Verdere en meer gedetailleerde informatie volgt in een van 
de volgende nieuwsbrieven. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOEDE WEEK - PASEN 

Jezus leed en stierf uit liefde - uit liefde tot de dood toe - de 
dood die Hij overwon.                                      
Dit gaat echt om de onbegrensde liefde van Christus. Voor ons lijkt het 
niet mogelijk lief te hebben zoals Jezus liefheeft (Joh 15,13) : Hij gaf Zijn 
leven voor ons! Eeuwen geleden schreef Thomas van Aquino dan ook 
dat de mensen dit gebod pas helemaal zullen volbrengen in de hemel.               

Maar in de geschriften van Luisa lezen wij dat God ons nu - in deze tijd - 
het immense geschenk aanbiedt van Zijn Goddelijke Wil die de bron, de 
oorsprong is van de Goddelijke Liefde zelf. Hij wacht op wie in Zijn 
Goddelijk Willen verlangen te leven, opdat al 'op aarde' alle vruchten 
zouden kunnen worden uitgestort. Anders gezegd, Hij wacht op wie 
'alles wat Hij deed op aarde' zouden binnengaan: 'Kom Mijn Mensheid 
binnen.' Op die manier zal Zijn Wil in deze personen alle effecten 
kunnen voltrekken van wat Hij deed. Luisa zei: "Ik bevond me buiten 
mijzelf en mijn Jezus nam mij mee naar heel wat plaatsen...waar Hij had 
gewerkt, geleden en gebeden en waar Hij was gestorven. Ik zag dat 
alles aanwezig bleef (in de eeuwige Akt)... en Hij zei: '...Dochter van Mijn 
allerhoogste Willen, Mijn Wil verlangt je van alles deelgenoot te maken. 
Al wat je ziet...is wat Ik deed op aarde en wat Mijn heilige Wil heeft 
opgeschort in zichzelf omdat de schepselen dit nog niet ten volle konden 
ontvangen of omdat zij nog niet begrepen wat Ik allemaal deed (in Mijn 
Mensheid die constant was verbonden met Mijn Godheid)."  (dl 18)   
Maar nu, met Luisa, komt het tot voltooiing, in het versmolten zijn met 
Jezus… In het Boek van de Hemel lezen we: Zijn Godheid blijft ook nu 
vandaag door Zijn Liefde geraakt en verwond gezien Hij zo veel van het 
schepsel houdt. Wie in Zijn Wil leeft, ervaart ook de pijn van deze 
liefdeswonde. Tranen, gebeden en eerherstel én het lijden dat men 
ondergaat verzachten echter Zijn gekwetste Liefde. Het neemt zelfs wat 
lijden van Hem weg. (dl 11)  

Anders gezegd: kan het menselijk beperkt zijn om lief te hebben dan 
toch worden overstegen en Goddelijk worden genoemd? Kan het 
mysterie van Jezus werkelijk totaal worden beleefd? Kan met hulp van 
God dan ook worden toegepast wat beschreven staat in de Catechismus 
van de Katholieke Kerk onder 521?  “Al wat Christus in zijn leven heeft  
doorstaan, doorleeft Hij, opdat wij het kunnen beleven in Hem en HIJ 
HET BELEEFT IN ONS... Hij heeft zich met ons verenigd. Wij moeten de 
stadia van het leven van Christus voortzetten en VERVULLEN in onszelf".
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Hoe vaak vertelt Jezus niet aan Luisa dat Hij de gift van haar vrije wil 
aanvaardt en dat Hij die 'in elke akt' laat versmelten in Zijn Goddelijke 
Wil. "Telkens een ziel de Goddelijke Wil binnenkomt om te bidden, te 
werken, lief te hebben of om het even wat, opent dit een weg tussen 
Schepper en schepsel... De Schepper ontmoet Zijn schepsel die Goddelijk 
leven absorbeert en nog meer binnentreedt in de eeuwige geheimen van 
de verheven Wil. Alles wat het schepsel doet is niet langer menselijk 
maar Goddelijk..." (dl 15).                                                                                 . 
Deze zielen gaan werkelijk goddelijk liefhebben en lijden. Dit kan door 
Jezus in alles met eenvoudige woorden uit te nodigen en al wat we 
doen in Hem weerspiegeld te zien. Christus versmelt dan elke gewone 
menselijke akt met Zijn Eeuwige Akt. Dit drukt de vergoddelijking uit 'op 
aarde zoals in de Hemel'. 

Het 'beleven in ons - het kunnen beleven in Hem' werd dus werkelijk in 
geen enkele andere openbaring zo grondig en volledig beschreven als in 
de geschriften van Luisa. Daar vinden we ten volle het "Ikzelf leef niet 
meer, Christus is het die leeft in mij." (Gal 2, 20) 

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

Een serene en heilige Goede Week in de Goddelijke Wil! 

"Het kruis zelf is de verheerlijking van God geworden, het verschijnen 

van Gods heerlijkheid in de liefde van de Zoon." (Paus Benedictus XVI) 

Een zeer gezegend Pasen – Hoogfeest van de Verrijzenis! 

"De verrijzenis is als een huwelijk met het mensengeslacht, daar waar 
de menswording als de verloving kan gelden."                                                           
"De Verrijzenis zal het principe zijn...van al het goede... de kroon voor en 
de glorie van alle zaligen... De ware zon, symbool van de zielen die hun 
heiligheid in Mijn Willen zullen vormen omdat elk woord, elke akt en 
elke stap gezet in dit Willen een Goddelijke verrijzenis is die wordt 
gegeven aan de ziel en die haar tekent met glorie..."  (dl 12). 

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

JAARLIJKSE CONFERENTIEDAGEN IN HET VOORJAAR: 
zaterdag 27 en dinsdag 30 mei (zie nieuwsbrief mei) 

 


