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"Ik wil jullie een beslissing meedelen die van groot belang is 

voor het leven van de Kerk. Na een herhaaldelijk 
gewetensonderzoek voor God, ben ik tot de zekerheid gekomen 
dat mijn krachten, wegens mijn gevorderde leeftijd, niet langer 
volstaan om het ambt van Petrus naar behoren voort te zetten. 

Ik dank jullie oprecht voor de liefde en de inzet waarmee jullie 
mij bij de uitvoering van mijn taak hebben gesteund en ik vraag 

vergiffenis voor al mijn gebreken. 

Persoonlijk zal ik de Heilige Kerk van God ook in de toekomst 
trouw blijven dienen met een leven dat is toegewijd aan gebed." 

Paus Benedictus XVI  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

PAUS BENEDICTUS XVI, de paus die het zo vaak had over 
de gemeenschap van de Willen, het samenvallen van de 
menselijke wil en de Goddelijke Wil. 

 

De liefdesgeschiedenis van God en mens bestaat erin dat dit gemeenschappelijke 
willen groeit in het gemeenschappelijk denken en voelen en zo ons willen en de 
Wil van God steeds meer samenvallen. Dan is de Wil van God geen vreemde wil 
meer voor mij, die mij door geboden van buitenaf wordt opgelegd, maar mijn 
eigen wil, op grond van het besef dat God inderdaad dichter bij mij is dan ik bij 
mijzelf kan zijn. Dan groeit de overgave aan God.   

(uit ‘DEUS CARITAS EST’) 

 

Jezus legt Zijn Wil in de Wil van de Vader: "Niet mijn wil geschiede, maar de uwe." 
Hij legt de menselijke wil in de Goddelijke Wil. Hij neemt alle weigering van de 
menselijke wil op zich en maakt die helemaal door. Juist deze omvorming tot 
eenheid van de menselijke wil met de Wil van God is de kern van de verlossing. 
Want de zondeval van de mens berust op de tegenspraak van de wil, op de 
tegenstelling tussen de menselijke wil en Gods Wil die de verleider aan de mens 
voorspiegelt als voorwaarde van zijn vrijheid. Alleen de eigen, autonome wil die 
zich aan geen andere wil onderwerpt, zou vrijheid zijn. Niet mijn wil, maar de Uwe 
— dat is het woord van de waarheid, want Gods Wil is niet tegen de onze, maar is 
een basis en voorwaarde voor zijn mogelijkheid. Alleen door te staan in Gods Wil, 
wordt onze wil pas ware wil en wordt hij vrij.  

(uit ‘DE GEEST VAN DE LITURGIE’ ) 

 

 In de deelname aan de sacramenten, in het beluisteren van het woord Gods, de 
Goddelijke wil, gaat de Goddelijke wet werkelijk in onze wil binnen, onze wil 
identificeert zich met de Zijne, zij worden één enkele wil en zo worden wij 
werkelijk vrij, kunnen wij werkelijk doen wat wij willen want dan willen wij met 
Christus. 

De Heilige Maagd geeft ons dit vertrouwen, neemt ons bij de hand, leidt ons, 
helpt ons op de weg van de eenheid met Gods wil, zoals dat vanaf het eerste 
ogenblik bij Haar geweest is, een eenheid die Zij door Haar “Fiat” heeft 
uitgedrukt. 

(toespraak in het pauselijk grootseminarie van Rome - 20 februari 2009) 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

De menselijke wil is vanuit het scheppingsgebeuren afgestemd op de Goddelijke 
Wil. Hij vindt in het instemmen met de Goddelijke Wil zijn voltooiing, niet zijn 
vernietiging. 

De zonde is de mens die in het 'ja' aan Gods Wil niet de mogelijkheid ziet om 
helemaal zichzelf te worden, maar wel de bedreiging van zijn vrijheid, waartegen 
hij zich verweert. 

(Jezus van Nazareth, deel 2) 

 

Dit is heel de beweging  van onze verlossing,  Jezus trekt onze wil naar boven met  
geheel ons verzet tegen de Wil van God, ons verzet tegen  de dood, om hem te 
verenigen met de Wil van de Vader: " Niet mijn wil, maar de uwe. " 

In geheel deze omschakeling van een 'neen' naar een 'ja', van een intrede in Zijn 
Wil in de Wil van de Vader, transformeert Jezus de mensheid en koopt haar vrij. 
Hij nodigt ons uit om in te treden in deze beweging: ons 'neen' te verlaten om 
binnen te treden in het 'ja' van de Zoon. 

Mijn wil bestaat maar de Wil van de Vader is doorslaggevend, want Zijn Wil is 
waarheid en liefde. 

(audiëntie: het Paastriduüm -  20 april 2011) 

 

Elke dag vragen wij de Heer in het gebed van het Onze Vader: "Uw wil geschiede 
op aarde als in de hemel" (Mt 6,10). Wij erkennen dus dat er een Wil is van God 
met en voor ons, een Wil van God over ons leven die elke dag steeds meer het 
referentiepunt moet worden van ons willen en ons zijn.  Vervolgens erkennen wij 
dat in de “hemel” Gods Wil wordt gedaan en dat de “aarde” alleen de “hemel” 
wordt, de plaats waar liefde, goedheid, waarheid en Goddelijke schoonheid  
aanwezig zijn indien Gods Wil er wordt verwezenlijkt. In het gebed dat Jezus tot 
de Vader richt, in die verschrikkelijke en prachtige nacht van Getsemane, is de 
"aarde" de "hemel" geworden - de "aarde" van Zijn menselijke wil, hevig door 
angst ontsteld, werd in Zijn Goddelijke Wil opgenomen, zodat de Wil van God zich 
op aarde verwezenlijkte. 

Het is belangrijk voor Hem te herhalen "Uw wil geschiede", om onze wil 
gelijkvormig te maken aan de Zijne. Het is een gebed dat wij alle dagen moeten 
doen omdat het niet altijd gemakkelijk is zich over te geven aan de Wil van God, 
om het ja van Jezus, het ja van Maria te herhalen. 

(audiëntie: Jezus’ gebed in de Hof van Olijven - 1 februari 2012) 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
Huis van de Goddelijke Wil  

 

 

13 maart 2013 - Habemus papam  

"Zoals u weet is het de plicht van het conclaaf een nieuwe bisschop aan te duiden 
voor Rome. Het lijkt erop dat mijn broeders kardinalen naar het einde van de 
wereld getrokken zijn daarvoor. Hier ben ik.                                                             
Eerst zou ik willen bidden voor onze Bisschop emeritus, Benedictus XVI. Bidden 
wij allen voor hem opdat de Heer hem zou zegenen en de Maagd Maria hem zou 
beschermen.   Nu beginnen we aan onze reis: bisschop en volk. Deze reis van de 
Kerk van Rome die in liefdadigheid voorgaat op alle kerken. Een reis van 
broederlijkheid, van liefde en onderling vertrouwen.                                               
Laat ons altijd bidden voor elkaar. Laat ons bidden voor de gehele wereld, dat er 
een grote geestesgesteldheid mag zijn van broederlijkheid.                                                                   
Het is mijn hoop voor u allen dat de reis van de Kerk, die wij vandaag beginnen, en 
waarbij mijn kardinaal-vicaris, hier aanwezig, mij zal bijstaan, vruchtbaar zal zijn 
voor de evangelisatie van deze mooie stad.  
En nu wil ik graag de zegen geven, maar eerst vraag ik u om een gunst. Voordat de 
bisschop zijn mensen zegent, vraag ik u tot de Heer te bidden dat Hij mij zegent. 
Het gebed van de mensen, die de zegen vragen voor hun bisschop. Laten wij, in 
stilte, gezamenlijk bidden: uw gebed voor mij.  
Ik geef nu de zegen aan u, aan de gehele wereld en aan alle mannen en vrouwen 
van goede wil. " 

 

14 maart 2013 

Bezoek aan de Maagd Maria in de basiliek Santa Maria Maggiore te Rome 

 

19 maart 2013 - inauguratie 

"Echte macht is dienstbaarheid en dat geldt ook voor de paus, die zich moet laten 
inspireren door de concrete en trouwe dienstbaarheid van de heilige Jozef. Zoals 
hij moet hij zijn armen openen om heel het volk van God te beschermen en met 
tederheid de gehele mensheid te omarmen." 

 


