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Na het vreselijke en zo pijnlijke nieuws over de plotse dood van         
Fr. Robert YOUNG op zondag 5 november wordt het dit jaar wel    
een speciale kerst…  

Op 8 september zei hij nog bij het afsluiten van zijn retraite, na we hem 
dank hadden gezegd: THIS IS MY LIFE – THAT’S WHAT I DO.      
Slechts twee maanden later moeten we het volgende vermelden:   
THIS WAS HIS LIFE… Ja, FIAT…                      

 

Tijdens onze kerstbijeenkomsten willen we dan ook stilstaan bij wat 
deze Goddelijke Wil-priester voor ons heeft betekend en in feite zal 
blijven betekenen. 

We zullen elke kerstnamiddag beginnen met een Eucharistieviering om 
de Drie-ene God te danken omdat we deze priester vele keren bij ons 
mochten verwelkomen. Eveneens zijn we God dank verschuldigd voor 
de ontelbare duidelijke inzichten die Fr. Robert ons gaf vanuit Luisa’s 
geschriften over het Leven in de Goddelijke Wil . 

De rest van iedere samenkomst zal ook in het kader staan van het 
enorme verlies dat we nu willen verwerken in Gods Heilig Willen – FIAT.  

Er is ook een Aanbidding voorzien waarbij onze aandacht zal uitgaan 
naar de kerstnoveen die voor Fr. Robert een uitgesproken rondzang 
was van de Verlossing. We sluiten zoals gewoonlijk af met koffie/thee. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals al werd doorgegeven zijn er 4 data, op verschillende weekdagen, 
waaruit je een keuze kan maken:  

- dinsdag 19 december                                                                                
- vrijdag 22 december                                                                                 
- woensdag 27 december                                                                              
- zaterdag 6 januari 

 

Ook nu weer komen we telkens samen van 14u tot 17.30u.  

Graag een tijdig berichtje indien je komt en wanneer je komt.  

Vergeten we de kerstnoveen niet te bidden, te overwegen vanaf      
16 december (zie ‘VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL’,  
Het FIAT van de VERLOSSING,  blz. 157). 
 

*  *  *  *  *  *  * 

Wensen voor ADVENT en KERSTMIS 2017… 
Uit de RONDZANG VOOR HET MYSTERIE VAN DE INCARNATIE EN DE NEGEN 
BUITENSPORIGHEDEN VAN GODDELIJKE LIEFDE IN DE MAAGDELIJKE SCHOOT 
(zie FIAT-boek II): 

 

Heer Jezus, aan Luisa toonde U hoe U Zich in de Schoot van 
Maria bevond. Zij zag U daar totaal onbeweeglijk, waardoor ze 
groot medelijden kreeg. U had geen ruimte om te bewegen, om 
vrij te ademen, zelfs niet om Uw ogen te openen. Maar wat haar 
het meest raakte was dat U onophoudelijk voor ons stierf. Toen 
bracht U Luisa in dezelfde staat van onbeweeglijkheid en U legde 
haar uit dat U Zich van die pijnlijke toestand bewust was vanaf het 
eerste ogenblik van Uw Ontvangenis. 

Alles was er voor U stil en donker. U stierf net zoveel keer als de 
Goddelijke Wil werd ontkend en U ervoer de dood van de zonde, 
het afsterven van het goede en zelfs elke natuurlijke dood. Uw 
kleine en volkomen zuivere Mensheid brandde als een kleine 
lamp voor het ontzaglijke Licht van Uw Godheid en U gaf 
onophoudelijk voldoening aan Uw Vader. 

Aan Luisa verduidelijkte U toen dat alles wat zij moest doen het 
vervolg was van wat U meemaakte in de Maagdelijke Schoot. En 
weer vroeg U haar nooit nog haar menselijke wil te doen… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
9031 Drongen 

 

Luisa barstte vaak uit in tranen en in het vijfde uur van de 
kerstnoveen kwam Jezus haar op zo een moment aanraken:                                                                           

“Mijn dochter, hoe verlang Ik ernaar je te omhelzen en je de liefde 
terug te geven die jij voor Me voelt, maar Ik kan het niet - er is 
geen voldoende ruimte zodat Ik Mij niet  kan bewegen. Ik zou heel 
graag naar je toekomen maar Ik kan niet lopen.                        
Kind van Mijn gepijnigde Liefde, eerst moet jij Mij vaak komen 
omhelzen en later als Ik uit de Moederschoot kom, zal Ik naar jou 
toekomen, je omhelzen en bij je blijven.” 

 

Heel dikwijls zei Fr. Robert dat alles wat Jezus tot Luisa zei, ook 
tot ons zegt… 

 

En dit is dan ook onze advents- en kerstwens:  

          mag Jezus naar                 
je toekomen, je omhelzen en bij je blijven – allemaal in Zijn 

Verheven Willen – maar ga Hem tijdens de Advent zelf eerst 
omhelzen in de Moederschoot… 

*  *  *  *  *  *  * 

Zoals aangekondigd op het einde van de retraite werd 
alles wat Fr. Robert Young toen vertelde woord voor 
woord vertaald en op papier gezet. Het bundel zal jullie 
kunnen worden aangeboden tijdens de kerstnamiddagen: 

DE OUDE ADAM EN DE NIEUWE EVA                        
HERSTEL VAN DE                                                

OORSPRONKELIJKE GENADE VAN DE SCHEPPING 

 


