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Herinnering 

RETRAITE                                                    
6 september (16 u) tot  8 september (14 u)                 

met Fr. Robert YOUNG ofm                                                
Domein Menas - Sint-Maria-Aalter 

Deelnameprijs €148 (lakens + €7)                                                                  
Graag inschrijven en betalen voor 8 juli op rekening 
GESCHRIFTEN L.P. - Varendriesstraat 30 - 9031 Drongen      
BE69 9731 2089 5578 -  ARSPBE22                                                                              
mededeling: retraite Fr. Young 

of voor wie de retraite niet kan volgen 
CONFERENTIEDAG                                       

10 juli van 10 u tot 16 u                                                             

met Fr. Robert YOUNG ofm                                            
Huis van de Goddelijke Wil - Drongen 

Wil ook hiervoor tijdig je naam opgeven, a.u.b.! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De vakantieperiode begon. Velen trekken erop uit, anderen blijven 
thuis. Maar allemaal kunnen we, waar we ook zijn, God loven, prijzen 
en danken met onze rondzangen van de Schepping. Luisa leerde 
ons dit hoogste gebed van dank, lofprijzing en eerherstel. Zij werd 
uitgenodigd om dit voortdurend te bidden ‘in naam van allen’. 
Opgenomen in de Goddelijke Wil, de bron van het ‘ik hou van U’, kon 
zij dit zonder ophouden herhalen voor elk geschenk van God en dat 
in naam van iedereen.  
Jezus legde haar toen ook uit dat het ‘ik hou van U’ een klein woord 
is, maar dat het weegt als de eeuwigheid zelf en de kracht heeft om 
alles en allen in te sluiten, zich overal te verspreiden en overal in 
door te dringen. Het is immers de grond van de heilige Drie-eenheid.  
 
Luisa beschreef zo eenvoudig, mooi en krachtig hoe zij dit zelf 
bestendig deed  (zie deel 17, 2.8.1925):  
“Ik nam het eeuwige ‘Ik hou van je’ van mijn Jezus en maakte het tot 
het mijne. Daarna ging ik rond voor heel de schepping en drukte het 
op alles en op elk deeltje, opdat allen en alles met dezelfde stem een 
heerlijke zang van totale harmonie zouden verheffen tot mijn 
Schepper, die mij zo liefheeft.”         
 
“Jezus, stap voor stap ga ik al Uw geschapen werken binnen en leg 
alles voor U neer.                                                                           
Hoort U niet het ruisen van de oceanen, het gezang van de bergen, 
van de landschappen en van de zovele sterren in het firmament? 
Alles verlangt ernaar U gezelschap te komen houden.  
U weet, Jezus, hoe dikwijls ik U mis. Het lijkt soms wel op een 
martelaarschap. Zo intens naar U verlangend is het toch onmogelijk 
dat U mij zou willen wegsturen. Als Uw kind wil ik immers Uw glorie 
komen herstellen met Uw eigen Licht. Wordt U, in Uw Wil, hierdoor 
niet de hoogste vreugde teruggegeven? Zelfs als ik niet de volheid 
van de kracht en het licht van Uw Fiat in mij ervaar, geloof ik toch, 
Jezus, dat U elk van mijn arme akten vervolledigt. U beloofde mij, als 
ik in Uw Wil in al het geschapene blijf rondgaan, dat U Zich altijd laat 
vinden en dat U altijd nieuwe kennis geeft over het Rijk van Uw Fiat. 
U beloofde ook dat het doel van de schepping in de ziel door U zeker 
wordt hersteld door het voortdurend doen van de rondzangen en zo 
God Zijn werken en Zijn Liefde terug te schenken met het ‘ik hou van 
U’. Kom dus, mijn Jezus, en verhef Uw Stem in mij terwijl ik overal 
rondga”.  

 
Uit VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL – deel I – het FIAT van de SCHEPPING 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

 
“Geloofd zijt Gij, Heer,  

God van onze voorvaderen, 
geprezen en hoog geroemd in eeuwigheid. 
Geloofd zij uw glorievolle en heilige naam, 

hooggeprezen en hoog geroemd in eeuwigheid… 
Geloofd zijt Gij die op cherubs troont  

en de afgronden doorschouwt, 
geprezen en hoog geroemd in eeuwigheid… 

Geloofd zijt Gij in het firmament van de hemel, 
geprezen en geroemd in eeuwigheid. 

Loof de Heer, al zijn werken, 
    prijs en roem Hem zeer 
           in eeuwigheid… 

Al het water boven de hemel, loof de Heer,  
prijs en roem Hem zeer in eeuwigheid… 

Zon en maan, loof de Heer,  
prijs en roem Hem zeer in eeuwigheid… 

Regen en dauw, loof de Heer, 
 prijs en roem Hem zeer in eeuwigheid. 

Alle winden, loof de Heer,  
prijs en roem Hem zeer in eeuwigheid… 

Nachten en dagen, loof de Heer,  
prijs en roem Hem zeer in eeuwigheid… 

Bergen en heuvelen, loof de Heer,  
prijs en roem Hem zeer in eeuwigheid. 

Al wat op de aarde groeit, loof de Heer,  
prijs en roem Hem zeer in eeuwigheid… 

Alle vogels in de lucht, loof de Heer,  
prijs en roem Hem zeer in eeuwigheid…” 

 
(uit Daniël 3, 52-80) 

 
 


