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UITNODIGING KERST 2018 
 
Zondag 25 november vierden we het hoogfeest van Christus, Koning van het 
heelal, Koning van de Goddelijke Wil. 
Vandaag beginnen we de Advent – want straks in het weer Kerstmis! 
 
In Maria, Koningin van de Goddelijke Wil, ‘wou de oneindige God, die de Hemel niet 
kan bevatten, Zich uit liefde voor de mens tot niets laten herleiden en inperken’. 
(kerstnoveen, opgetekend door Luisa Piccarreta)   
 
‘Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de 
gelijkenis met God… Hij is aan de mens gelijk geworden. En als mens verschenen 
heeft Hij zich vernederd…’ (Fil 2,6-8) 
 
Bij dit grote mysterie - Luisa schreef duizenden bladzijden over het mysterie van 
Gods Willen - willen wij stilstaan tijdens onze kerstnamiddagen.  
Er is ook een Eucharistieviering voorzien, een moment van Aanbidding en een 
elkaar ontmoeten bij een kop koffie/thee. 
WELKOM in Gods Heilig Willen!  
Graag tijdig verwittigen welke namiddag je verkiest, a.u.b.: 
09/227 97 59 of goedeledemaeyer@hotmail.com 
 
Er zijn 5 data, 4 verschillende weekdagen, waaruit je kan kiezen:  
          - donderdag 27 december                                                                                 
          - vrijdag 28 december                                                                                  
          - zaterdag 29 december                                                                               
          - zaterdag 5 januari 
          - dinsdag 8 januari  
We gaan van start te 14 u  en eindigen omstreeks 17 u. Zoals altijd word je 
verwacht  in het Huis van de Goddelijke Wil te Drongen – Varendriesstraat 30. 
 
Ook dit: zondag 16 december beginnen we aan onze kerstnoveen over de negen 
buitensporigheden van de goddelijke liefde. (zie ‘VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE 
WIL’, het FIAT van de VERLOSSING, blz 157). 
 
‘In het eerste volume van haar dagboek begint Luisa haar levensverhaal met de 
beschrijving van de kerstnoveen die zij samenstelde toen ze 17 jaar was… Terwijl 
ze nadenkt over de negen maanden dat Jezus in de schoot van Zijn Moeder 
verbleef, besteedt zij aan dit gebeuren negen uren van dagelijkse meditatie...’ (uit 
Luisa’s officiële biografie uitgegeven door de Libreria Editrice Vaticana) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gedeelte van de conferentie van 23 en 27 oktober 
 
uit DEEL 12 - commentaar gegeven door Fr. Robert YOUNG 
 
“Geliefde dochter van Mijn Willen, wil jij Mijn Wil binnenkomen om op een goddelijke 
manier plaatsvervangend te handelen voor de vele akten die niet door onze broeders 
en zusters werden gedaan en voor vele andere op menselijke wijze verricht? Ook 
voor andere akten, heilige ja, maar menselijk en niet in de goddelijke orde. Ik deed 
alles in de goddelijke orde maar ben nog niet tevreden. Ik wil dat het schepsel Mijn 
Wil binnengaat en op een goddelijke manier Mijn akten komt kussen. Ik wil dat het 
zich in de plaats stelt van allen - juist zoals Ik het deed.”  
 
Om te komen en binnen te gaan in Mijn Wil om Mijn akten te kussen - een beeld dat 
Jezus dikwijls gebruikt om aan te tonen hoe we met Hem in overeenstemming 
kunnen komen/Hem kunnen beantwoorden: de affectie, het kussen, het omhelzen 
van Zijn Wil met onze wil. Het is een mystiek beeld, niet noodzakelijk letterlijk te 
nemen, maar een manier om beter te verstaan wat Hij ons wil zeggen. ‘Jezelf 
plaatsvervangend opstellen voor alles wat Ik voor je deed.’ Dit is onze manier van 
teruggeven. Jezus’ Mensheid vervangen voor al onze broeders en zusters zodat wij 
kunnen aanbidden, liefhebben en eerherstel brengen zoals Jezus deed in Zijn 
Mensheid. Dit door de inwoning van de Drie-eenheid in ons door de gift van God.  
 
“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 samen 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.”  
 
Een voor allen, zei Jezus. Hij deed het voor elk van ons. Zijn leven, dood en 
verrijzenis is een eeuwige akt in Zijn eeuwige Wil. Hij deed het voor elk van ons en 
voor ons allen. Zo moeten ook wij handelen. En soms hoor je dan zeggen, je blijft 
toch zitten met die persoonlijke dimensie, ik kan allen van alle tijden toch niet 
omhelzen want het gaat om ontelbare miljoenen mensen. Ja, maar doe het voor een 
en langsheen die ene voor allen. Dit betekent dat we het kunnen doen voor wie we 
liefhebben: onze ouders, onze kinderen.  
Laten we het doen voor onze vrienden die ons zo genegen zijn. Doen we het voor 
wie we verantwoordelijk zijn. ‘Door het voor elk individueel te doen verlang Ik dat je 
de intentie hebt het te doen voor allen.’ 
Dit is niet nieuw in de Kerk. Het gaat wel om een dieper en vollediger begrijpen ervan 
maar het is dus echt niet nieuw. Wij hebben toch al altijd geloofd in het Lichaam van 
Christus en in de Gemeenschap van de Heiligen: wat we doen voor een, doen we 
voor allen en wat we voor allen doen, doen we voor een. Dus ja, doe het voor een 
iemand, doe het voor wie je zo nabij is, voor elke individuele persoon voor wie je wil 
bidden of die nu op aarde is of in het vagevuur - met bovenvermelde intentie. Zo zal 
het zijn effect hebben allen te bereiken, zelfs tot in de Hemel. 
 
“Ik herken in haar niet langer menselijke dingen, (noch in jou of in de zielen) maar al 
Mijn dingen. Mijn Liefde verheft en vermenigvuldigt zich. Het eerherstel 
vermenigvuldigt zich tot in het oneindige. De plaatsvervanging is goddelijk. Wat een 
vreugde! Wat een feestelijkheid! De Heiligen verenigen zich met Mij en vieren feest. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

Ze verwachten vurig dat een zuster van hen plaatsvervangend handelt voor hun 
akten, heilig in de menselijke orde, maar niet in de goddelijke orde.”  
 
De heiligen zien dus vurig uit naar wat hun zusters en broeders op aarde 
plaatsvervangend doen met hun akten. Zij deden hun akten op een heilige manier in 
de menselijke orde maar niet in de goddelijke orde. Deze akten kunnen nu door ons 
worden vervolledigd door ze in de Goddelijke Wil te brengen. Door ons met hun 
akten te verenigen vermeerdert hun glorie in de Hemel.  
 
“Ze smeken Mij dat Ik dit schepsel onmiddellijk laat binnentreden in deze goddelijke 
omgeving en dat al hun akten zouden worden vervangen door het Goddelijke Willen 
alleen, met het stempel van de Ene Eeuwige.”  
 
Zelfs de heiligen in de Hemel delen in de effecten want ze maken deel uit van de 
gemeenschap van de heiligen, van het Lichaam van Christus dat nu verheerlijkt en 
triomferend is in de Hemel. Maar ze zijn ook een met ons, wij die pelgrimerend en 
lijdend zijn op aarde, en eveneens met wie lijden in het vagevuur. Wat wij dus doen 
kan hen helpen en omgekeerd, ook met de zielen in het vagevuur is dat zo. Maar de 
zielen in het vagevuur kunnen zichzelf niet helpen zoals wij dit kunnen op aarde. En 
de heiligen in de Hemel kunnen hun lot niet veranderen, alleen wij kunnen dat. Wij 
hier op aarde kunnen immers gaandeweg gaan leven in de Goddelijke Wil. 
Hoe mooi is het dat Jezus zegt: ‘Ik gebruik heiligen op aarde om de niet-essentiële 
glorie van de heiligen in de hemel te doen vermeerderen.’ Heiligen in de Hemel 
hebben hun weg, hun koers beëindigd. Voor hen is het onmogelijk om nog zelf meer 
essentiële glorie te verwerven. Zij kunnen al evenmin geleidelijk aan komen tot leven 
in de Goddelijke Wil. Maar wij kunnen het nog steeds door te groeien in kennis om 
het zo te gaan liefhebben en te bezitten. ‘Daardoor ben Ik zo gefascineerd door de 
kleinheid van schepselen. Wanneer Ik zie hoe zij Mijn Wil steeds beter leren kennen 
en er steeds meer gaan in leven, ben Ik werkelijk geraakt want in hen zie Ik Mijn 
Goddelijk leven groeien in hun nietigheid.’ 
  
“Ik deed dit voor allen - nu wil Ik dat jij dit voor allen doet.” 
 
Sluit dus in je gebed en in je akten steeds de intentie in voor allen, allen hier op 
aarde en in de Hemel maar zeker ook allen in het vagevuur. Omhels ze met je akten 
in de Goddelijke Wil. Ja bid, voor wie je liefhebt, bid voor wie sterft en verenig hun 
akten met die van jou, gedaan in de Goddelijke Wil en met de akten gedaan door 
Jezus. Op die manier word jij die tweede schakel. Doe je akten met en voor hen.   
Wij hebben geen idee van wat voor groot goeds wij kunnen doen voor deze zielen. 
Ook al bidden we dus voor een ziel - door dit bidden open te breken bidden we voor 
alle zielen in het vagevuur. Dit is zo een mooie manier om voor hen te bidden. 
Soms heeft Jezus het over het herdoen van hun leven zoals dat van ons. 
Dit herdoen kan door onze link met de gemeenschap van de heiligen. Zo zijn we in 
staat om ons met hen te verenigen door de akten die wij doen in de Goddelijke Wil. 
Door ook hun akten op deze manier te doen kunnen we deze plaatsen - zoals Jezus 
zegt - in de goddelijke orde. Dit geeft hen de effecten van Christus’ Godheid die het 
doet door en met en in Hem zoals het gedaan is in ons. Dit maakt ons tot schakel, tot 
brug, tot verbinding met die andere ziel in de Hemel, in het vagevuur en natuurlijk 
hier op aarde. 


