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DE VIERENTWINTIG UREN VAN DE 

PASSIE 
VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS 

 

 
 
Mijn dochter, alles wat door Mij werd gedaan is eeuwig. Mijn Mensheid 
moest dus niet slechts tijdelijk lijden maar zolang de wereld er zal zijn. 
En gezien Mijn Mensheid in de Hemel niet langer in staat is te lijden, 
maak Ik gebruik van de mensheid van het schepsel door haar in Mijn 
pijnen te laten delen om zo Mijn Mensheid op aarde verder te zetten. 
En dit met gerechtigheid omdat Ik, terwijl Ik op aarde was, in Mij de 
mensheid van alle schepselen opnam, om hen zo te redden en alles 
voor hen te doen. Nu Ik in de Hemel ben, verspreid Ik Mijn Mensheid in 
hen, vooral in wie Mij beminnen. Ik verspreid Mijn pijnen en alles wat 
Mijn Mensheid deed, voor het heil van de zielen en om tot de Vader te 
zeggen: ‘Mijn Mensheid is in de Hemel maar ook op aarde in zielen die 
Mij liefhebben en lijden.’  Zo is Mijn voldoening altijd compleet. Mijn 
pijnen worden steeds verdergezet omdat de zielen die Mij beminnen 
Me vermenigvuldigen. 
Troost dus jezelf wanneer je lijdt, omdat je de eer ontvangt Mij te 
vervangen.                         
                                                (uit Luisa’s dagboek, het Boek van de Hemel deel 12) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

UITNODIGING 
 

Straks begint weer onze vasten, onze veertigdagentijd. Zoals al 
werd doorgegeven in vorige nieuwsbrief jaar willen wij ook nu 
weer samenkomen om de Uren van de Passie te overwegen.  
 
Wanneer men de Uren van de Passie overweegt zal Ik dit beschouwen 
alsof Ik het deed. Ik zal hen Mijn eigen verdiensten geven alsof ze zelf 
Mijn Passie hadden geleden. Zij zullen dezelfde uitwerkingen 
ontvangen naargelang de gesteltenis van hun zielen. Een grotere 
beloning zou Ik hen op aarde niet kunnen geven. Maar er is nog meer. 
In de hemel zal Ik voor hen staan en pijlen op hen africhten van liefde 
en tevredenheid, voor al de keren dat zij de Uren van de Passie 
hebben gedaan, en zij zullen pijlen africhten op Mij. Wat voor een 
zoete betovering zal dit zijn voor alle gelukzaligen! 
                                                                 
                                                                (uit Luisa’s dagboek, het Boek van de Hemel deel 11) 
 
Hier opnieuw de data, aan jou de keuze wanneer je komt: 
donderdag 4 april                                                                                         
zaterdag 6 april                                                                                                                          
zaterdag 13 april                                                                                           
maandag 15 april (Goede Week) 
 
Afspraak in het 'Huis van de Goddelijke Wil' te Drongen, telkens 
van 14 u tot 17.30 u.  
 
Eerst is er een korte inleiding genomen uit DE ZON VAN MIJN 
WIL, de officiële biografie van Luisa Piccarreta, uitgave van de 
Vaticaanse uitgeverij. Daarna bidden we samen aan de hand van 
wat Luisa opschreef. We vieren Eucharistie, geven vervolgens een 
paar mededelingen en 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.  Dankjewel!  
 

+ + + + + + + 
 

CORATO   2 tot 8 oktober 
RETRAITE – BEDEVAART 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
En in Corato bezoeken we ook het HUIS VAN DE GODDELIJKE WIL (het 
klooster van de Zusters van de Goddelijke Ijver) dat er kwam op initiatief van 
Pater Annibale. Het werd geopend kort na de dood van deze priester die met 
Luisa zo nauw had samengewerkt. Zijn sterven kostte haar dan ook heel wat 
tranen waarbij ze wel haar FIAT stamelde… Hij had nog het verlangen geuit 
dat zij er zou gaan wonen, wat dus gebeurde. Van daaruit zette zij haar missie 
verder want: ‘Heer, U verlangt dat Uw Wil bekend wordt zodat Hij Zijn Leven kan 
geven aan allen…’.                                                                                                      

En Luisa vervolgt: ‘Op de dag van de opening van dit huis was er heel veel 
beweging. Het was een komen en gaan van vele mensen… Ik was onder de 
indruk. Mijn lieve Jezus die in mij bewoog, zei me: “Mijn dochter, de groep 
mensen die je hier ziet bij de opening van het ‘Huis van Mijn Goddelijke Wil’ 
staat symbool voor de groep mensen in Betlehem toen Ik werd geboren. De 
herders kwamen en gingen om Mij, het kleine Kind, te bezoeken. Zo werd Mijn 
geboorte voor allen bevestigd. Op dezelfde manier wijzen al deze mensen die 
zich hier bewegen, de hergeboorte aan van het Rijk van Mijn Goddelijke Wil. 
Herinner je hoe geheel de Hemel Mijn geboorte deed weerklinken wanneer de 
engelen, bij het vieren ervan, Mij bij de herders aankondigden. Het zette hen 
in beweging en liet hen bij Mij komen. In deze herders herkende Ik de eerste 
vruchten van het Rijk van Mijn Verlossing. En nu, in deze groep zusters en 
andere mensen hier, herken Ik het begin van het Rijk van Mijn Goddelijke Wil.    
O, hoe jubelt en verheugt zich Mijn Hart! Heel de Hemel viert feest. Net zoals 
de engelen Mijn geboorte vierden, vieren zij nu het begin van de hergeboorte 
van Mijn 'Fiat' in het midden van de schepselen.                                          

Maar merk op hoe Mijn geboorte veel meer over het hoofd werd gezien en 
veel armzaliger was. Er kwam zelfs niet een priester naar Mij toe, enkel een 
paar arme herders. Anderzijds, bij de aanvang van het Rijk van Mijn Willen 
zijn niet enkel de zusters en weeskinderen aanwezig, en een volk dat toesnelt 
om de opening te vieren, er is ook een aartsbisschop en een groep priesters 
die Mijn Kerk vertegenwoordigen. Dit is symbolisch. Het verkondigt aan 
allen dat het Rijk van Mijn Goddelijke Willen zal worden gevormd met meer 
grootsheid, grotere luister en schittering dan het Rijk van Mijn Verlossing. 
En allen, koningen en prinsen, bisschoppen en priesters en volkeren, zullen 
het Rijk van Mijn Fiat kennen en bezitten. Daarom moet ook jij deze dag 
vieren waarop Mijn en jouw zuchten en offers om Mijn Goddelijke Wil bekend 
te maken, de eerste dageraad zien. Ook jij moet hopen dat de zon van Mijn 
Goddelijk Fiat nu spoedig oprijst.”    

                                                      (uit Luisa’s dagboek, het Boek van de Hemel deel 25) 

Mogen er velen met ons meegaan, ook zelfs meerdere priesters! 
 

 


