
 

Leven in de Goddelijke Wil – Lage Landen 

 mei 2018   

 

De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Zo vaak spreek Ik jou over het leven in Mijn Wil. Ik heb dit immers tot 
nu toe nooit eerder aan iemand duidelijk gemaakt. Anderen hebben 
hooguit van Mijn Wil de schaduw gekend, de genade en de zoetheid die 
het doen van Mijn Wil inhoudt. Maar niemand weet iets over het binnen-
gaan in Mijn Wil, over het omvatten van zijn onmetelijkheid, het zich 
vermenigvuldigen samen met Mij. Niemand weet iets over het overal 
binnendringen, in de Hemel en in de harten, om zo de menselijke manier 
van doen op te geven en te handelen op een Goddelijke wijze, en dit 
terwijl men nog op aarde is. Dit alles is nog niet gekend. Velen zullen het 
dus beschouwen als vreemd en wie er niet voor open staat zal er niets 
van verstaan. Beetje bij beetje echter zal Ik Mijn weg vrijmaken terwijl 
Ik nu en dan een waarheid zal verduidelijken over deze manier van leven 
in Mijn Wil. Ten slotte zal iedereen het verstaan.”  
                              
                               (Jezus tot Luisa Piccarreta in deel 12, 29.1.1919 van het Boek van de Hemel) 
 
 

Persoonlijke uitnodiging  
voor de informatie-, bezinnings- en gebedsdag 

“Leven in de Goddelijke Wil                                                   
de Nieuwe en Goddelijke Heiligheid” 

op dinsdag  29 mei 2018 van 10 u tot 16 u 
of op zaterdag 2 juni 2018 van 10 u tot 16 u 

 
 

De OUDE (eerste) EVANGELISATIE 
De NIEUWE OUDE EVANGELISATIE 

De NIEUWE (tweede) EVANGELISATIE: 
het MYSTERIE van de GODDELIJKE WIL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  10.00 u     inleiding en gebed            13.00 u   middagmaal       
  10.15 u     conferentie               13.45 u   conferentie                     
  11.00 u     pauze                                14.30 u   pauze 
  11.30 u     conferentie   15.00 u   aanbidding + rozenhoedje 
  12.15 u     Eucharistie                       15.45 u   mededelingen                     

                                    16.00 u   wel thuis                                 
              

in het HUIS VAN DE GODDELIJKE WIL te Drongen 
 
Inschrijven is ECHT nodig om praktische redenen. Wil dit TIJDIG doen, 
a.u.b. Laat ook weten indien je, na je eerder te hebben aangemeld, 
uiteindelijk toch niet kan komen. Dank. 
 
Dit alles kan telefonisch tel: 09/227.97.59  of via e-mail. 
Middagmaal: eigen broodmaaltijd (koffie en thee ter plaatse).  
Graag €10 als bijdrage voor de onkosten. 
 

Welkom in Gods Willen! 
_ _ _ _ _ _ _ 

 
MEIMAAND - MARIAMAAND 

Aan Luisa werden door Maria 31 lessen gegeven over hoe te leven 
in de Goddelijke Wil. Dit gebeurde tijdens de 31 dagen van de 
meimaand. Wat Luisa hierover neerschreef vormt het boek:         
 

DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL 
 
“Mijn liefste dochter, Ik voel de onweerstaanbare nood om uit de 
hemel neer te dalen en jou Mijn moederlijke bezoeken te brengen. 
Als jij wil beloven Mij je liefde te geven en Mij van je trouw te 
verzekeren, zal Ik altijd bij je zijn, verborgen in je ziel. Ik zal jouw 
Lerares zijn, je Model, je Voorbeeld en je tederste Moeder. 
 
Ik kom om je uit te nodigen binnen te gaan in het Koninkrijk van je 
Mama, het Rijk van de Goddelijke Wil. Ik klop aan de deur van je 
hart opdat jij het voor Mij zou openen. Besef jij, dat Ik je met Mijn 
eigen handen dit Boek breng als geschenk? Ik geef het jou met de 
zorg van een moeder zodat jij op jouw beurt, door het te lezen, op 
een hemelse manier zou gaan leven en niet langer op een aardse. 
 
Dit Boek is van goud, Mijn dochter. Het zal jouw spirituele rijkdom 
vormen en jouw geluk, zelfs hier nog op aarde. Je zal er de bron in 
vinden van alle goeds.” 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

CORATO                                    
BEZOEK NIEUWE AARTSBISSCHOP 

 
Op maandag 23 april - geboortedag van Luisa - bezocht de nieuwe 
aartsbisschop Mgr. Leonardo D’Ascenzo de Associatie Luisa Piccarreta 
te Corato. Na de feestelijke verwelkoming aan het huis van Luisa, waar 
ook de Associatie is gevestigd, bezocht hij de verschillende plaatsen die 
naar Luisa verwijzen en leerde hij haar op die manier beter kennen. ‘s 
Avonds ging de aartsbisschop voor tijdens de Eucharistieviering. In zijn 
homilie raadde hij ons aan steeds Gods Wil te zoeken die de bron is van 
onze vreugde.  
Er waren aanwezigen uit geheel Italië maar ook uit de Verenigde Staten, 
Canada, Peru, Australië en Mexico.  
Na de mis begroette hij alle aanwezigen. Nadien werd hem een 
powerpoint getoond waarin alle Goddelijke Wil-groepen die er zijn in de 
wereld werden voorgesteld. Dit was een enig enthousiast getuigenis 
van een zeer grote Goddelijke Wil-familie.  
Aan het einde van de avond verliet ons een zeer gelukkige 
aartsbisschop die ons voor alles bedankte. 
                                                                Michele Colonna en de hele Associatie 

 
VERPLAATSING GRAF LUISA PICCARRETA 

 
Zoals al eerder vermeld gaf het Vaticaan aan de Associatie de toelating 
het graf van Luisa te verplaatsen van achteraan naar vooraan in de 
Santa Maria Greca-kerk te Corato. Maar dit kost geld. Ook wij kunnen 
hiervoor een bijdrage leveren.   
Héél véél dank aan wie al voor financiële steun zorgde!  
Wie nog een steentje wenst bij te dragen kan storten (wat het ook mag 
zijn) op onze rekening van GESCHRIFTEN L.P.  – BE69 9731 2089 5578 - 
met als mededeling ‘verplaatsing’. Dankjewel! 
 

 


