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UITNODIGING 

DE VIERENTWINTIG UREN VAN DE PASSIE 
VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS 

 

 
 

Verder in mijn gebruikelijke toestand voelde mijn geest zich bijna drie dagen 
lang in God verloren. Vele keren trok de goede Jezus mij in Zijn Allerheiligste 
Mensheid en zwom ik in de immense zee van de Godheid. Hoeveel dingen zijn 
er te zien, hoe duidelijk is er alles wat de Godheid in Zijn Mensheid bewerkte! 
(…) Als een zacht lammetje werd Jezus door de goddelijke handen gedood om 
te verrijzen en weer een andere dood te ondergaan…                                         
O God, wat een hartverscheurende pijn! Sterven om weer op te staan, en 
opstaan om een nog meer verscheurende dood te ondergaan! Ik voelde me 
sterven bij het zien hoe mijn lieve Jezus zo veel keer de dood onderging. Ik had 
Hem, Hij die me zo liefheeft, toch een dood willen besparen. O, hoe goed 
begreep ik dat enkel de Godheid mijn beminde Jezus zo erg kon doen lijden. 
Alleen de Godheid kon zich roemen op het feit dat Hij de mensen met 
ongehoorde pijnen en oneindige liefde tot het uiterste toe en onbezonnen heeft 
liefgehad! Engelen noch mensen hebben het in hun macht om ons met zo een 
offervaardigheid te beminnen als God…   

                                      (Luisa Piccarreta in het Boek van de Hemel, deel 12)                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze jaarlijkse vasten, de veertigdagentijd 2018, is begonnen.    
Wij willen ook nu weer samenkomen om de Uren van de Passie 
te overwegen.  
 
Je bent welkom in het 'Huis van de Goddelijke Wil' te Drongen, 
    op vrijdag 16 maart  
    of op zaterdag 17 maart  
    of op woensdag 21 maart  
    of tijdens de Goede Week op dinsdag 27 maart,  
telkens van 14 u tot 17.30 u.  
 
Na een stilstaan bij wat de Godheid in Jezus’ Mensheid aan lijden 
veroorzaakte en wat de effecten ervan zijn, bidden we aan hand 
van wat Luisa opschreef. We vieren Eucharistie, vervolgens 
geven we enkele mededelingen door en we praten nog even na 
bij een kop koffie/thee. 
 
Breng je 'Uren van de Passie' mee en je gebedenboekje - tijdens 
de Goede Week ook je Kruiswegboekje. 
 
Wil je deelname tijdig bevestigen a.u.b. En indien je om een of 
andere reden uiteindelijk toch niet kan komen - waarvoor alle 
begrip - laat dit dan ook vooraf weten. Dankjewel! 
 
Telefoneren kan naar het nummer 09/227.97.59 of een mailtje 
sturen kan natuurlijk ook.  
 

+ + + + + + + 
 

 
De vierentwintig Uren van de Passie 

zoals voorgesteld tijdens het Internationale Congres te Corato: 
de Zon van het Fiat waarrond vierentwintig stralen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
 
 

Het beleven van de vastentijd met 

‘De Vierentwintig Uren van de Passie’ 

De vastentijd roept ons op om ons te verenigen met het Lijden 
van Jezus. Met de ‘Uren van de Passie’ wordt ons een zeer goed 
te gebruiken hulpmiddel aangereikt. Het boek werd geschreven 
door de Dienares van God Luisa Piccarreta. Ze beleefde deze 
Uren vanaf haar jeugd. Dagelijks dompelde zij zich onder in het 
overwegen van het lijden van de Heer. 

‘De vierentwintig Uren van de Passie van Onze Heer Jezus 
Christus’ wordt al sinds 1915 over de wereld verspreid dankzij het 
werk van de Heilige Annibale Maria di Francia. 

Jezus zei tot Luisa: “Wanneer Ik deze Uren van Mijn Passie hoor, 
hoor Ik Mijn eigen stem, Mijn eigen gebeden. In de ziel die ze bidt, 
zie Ik Mijn Wil - het verlangen van het goede voor allen en het 
brengen van eerherstel – en Ik voel Me aangetrokken om in haar 
te gaan wonen en te doen wat zij in zichzelf doet. O, hoe gelukkig 
zou Ik zijn wanneer in elke stad en in elk dorp er toch een enkele 
ziel zou zijn die deze Uren van de Passie overweegt!” (deel 11) 

In navolging van Luisa is de Associatie Luisa Piccarreta op 
Aswoensdag begonnen met de meditatie van deze Uren. Ze wil 
daar dagelijks mee doorgaan tot op Goede Vrijdag, persoonlijk 
maar ook in groep. 

We nodigen allen uit om zich bij dit overwegen aan te sluiten. 
Vergeten we dus niet dat Jezus dit zo uitdrukkelijk verlangt.        
Hij belooft verder grote goddelijke genade voor al wie aan deze 
meditatie deelneemt. 

 

Een heilige en vruchtbare vasten! 

FIAT 

 

                                             Associatie Luisa Piccarreta Corato 

 
 

 


