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HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen 

“God, tijdens de Schepping zijn ook de engelen uit Uw Hand 
ontstaan . In de heilige Schrift wordt op tientallen plaatsen 
gesproken over ‘de engel van de Heer’, de ‘engelen Gods’… 
Wij danken U in het bijzonder voor wat U ons bekendmaakte 
over het bestaan en de rol van de aartsengelen…”  (uit VAN GOD 
HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL – het FIAT van de SCHEPPING, blz 89 – 90)  

Volgens de huidige liturgische kalender van de Rooms-Katholieke Kerk is 
29 september de feestdag van de drie aartsengelen Michaël, Gabriël en 
Rafaël. Volgens de oude kalender was 29 september alleen aan Michaël 
gewijd. Deze datum verwijst naar de dag van de kerkwijding van de 
antieke Sint-Michaëlbasiliek aan de Via Salaria, enkele kilometers ten 
noorden van Rome. In de oude liturgie werd ook op 8 november een 
Michaëlfeest gevierd. Dat herinnerde aan drie verschijningen van de 
aartsengel in de vijfde eeuw in Monte Gargano. In dit stadje in de 
Italiaanse regio Puglia bevindt zich het oudste Michaëlheiligdom van 
West-Europa. Vanuit Corato trokken wij er al naartoe. 

Gebed tot de H. Michaël 
Op 13 oktober 1884 zou paus Leo XIII (paus die Luisa de toelating gaf 
om elke dag eucharistie te vieren op haar kamertje) na de ochtendmis 
in zijn Vaticaanse privékapel een visioen hebben gehad. Kort daarna 
schreef hij een gebed tot Michaël. Hij bepaalde dat de gelovigen dit 
voortaan na iedere doordeweekse mis moesten bidden. In 1960 maakte 
paus Johannes XXIII een einde aan deze verplichting en na Vaticanum II 
raakte het gebed in de vergetelheid. Paus Johannes Paulus II probeerde 
het bidden ervan weer onder de aandacht van de katholieken te 
brengen. Ook paus Benedictus XVI en nu heel recent paus Franciscus 
zetten de gelovigen aan om de H. Michaël bescherming af te smeken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons werd deze gewoonte weer aangeleerd door Fr. Robert YOUNG.     
Hij bad het telkens nadat hij met ons eucharistie had gevierd (maar ook 
na elke misviering die hij voorging op Radio Maria U.S.). 

Bidden we het dagelijks in de Goddelijke Wil, in vereniging met allen uit 
het verleden, het heden en de toekomst: 

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. 
Wees onze bescherming tegen                                                         

de boosheid en de listen van de duivel. 
Wij smeken ootmoedig dat God                                                      
hem Zijn macht doe gevoelen. 

En gij, vorst van de hemelse legerscharen, 
drijf Satan en de andere boze geesten, 

die tot verderf van de zielen                                                              
over de wereld rondgaan, 

door de goddelijke kracht in de hel terug. 
Amen 

uitnodiging  
voor de informatie-, bezinnings- en gebedsdag 

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

op dinsdag  23 oktober 2018 van 10 u tot 16 u 
of op zaterdag 27 oktober 2018 van 10 u tot 16 u 

 

“Geliefde dochter van Mijn Willen, wil jij Mijn Wil 
binnenkomen om op een goddelijke wijze plaatsvervangend te 
handelen voor de vele akten die niet door onze broeders 
werden gedaan en voor vele andere op een menselijke manier 
verricht? Ook voor andere akten, heilige ja, maar menselijk 
en niet in de goddelijke orde...                                                                     
Kom daarom, kom: Ik hunker ernaar, Ik verlang het zo intens 
dat Ik als in feeststemming geraak wanneer Ik zie dat het 
schepsel deze goddelijke omgeving binnentreedt. En door zich 
met Mij te vermenigvuldigen, vermenigvuldigt zij zich in allen 
en bemint, brengt eerherstel en vervangt voor elk en voor 
iedereen op een manier die goddelijk is…”                                                                              

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
EERSTE en TWEEDE ROEPING van 

LUISA PICCARRETA 

10.00 u      welkom en gebed                    13.00 u    middagmaal           
10.10 u      conferentie                     13.45 u    aanbidding 
11.10 u      pauze                                       14.15 u    eucharistie 
11.35 u      conferentie         15.00 u    beeldmontage 
12.35 u      rozenhoedje                             15.50 u   mededelingen                    

                                             16.00 u   wel thuis     

Tijdens de eerste conferentie willen we het hebben over de vele – over 
alle – deugden die Luisa moest verwerven. In de tweede conferentie 
bekijken we hoe Luisa om een nieuw ‘ja’ wordt gevraagd. Jezus wil haar 
immers laten overgaan van de fase waarin ze voor Hem tot een andere 
mensheid werd gevormd, naar die van handelen in de Goddelijke Wil, 
net zoals Hij. 
De beeldmontage brengt ons de vele momenten in herinnering en het 
vele dat ons werd geleerd door Fr. Robert Young. Hij werd straks een 
jaar geleden, uitgenodigd eeuwig te gaan leven waar het Goddelijke 
Willen perfect regeert. 

 
 

Wij komen zoals altijd samen in  
het HUIS VAN DE GODDELIJKE WIL  

Varendriesstraat 30 - 9031 Drongen. 
 
Inschrijven is NODIG om praktische redenen. Wil dit ook TIJDIG doen, 
a.u.b. Laat eveneens weten indien je, na je eerder te hebben aangemeld, 
dan toch niet kan komen. Dankjewel! 
tel: 09/227.97.59                                                 
goedeledemaeyer@hotmail.com  
Middagmaal: eigen broodmaaltijd (koffie en thee ter plaatse).  
Graag €10 als deelname in de onkosten. 
 

+ + + + + + + 
 
“Aanbid met Mij, in de onmetelijkheid van Mijn Wil, de 
ongeschapen Macht. Zo zal niet enkel Ik maar ook een ander 
schepsel Hem - die alles schiep en van Wie alles afhangt - op 
een goddelijke manier aanbidden, in naam van al haar 
broeders uit de generaties van alle eeuwen.” 

 

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

 


