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UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ALS IN DE HEMEL 

Begin deze maand werd jullie al doorgegeven dat we dit jaar dan 

toch bezoek krijgen van  FATHER ROBERT YOUNG.   

"Dit is het liefste wat ik doe - zegt hij - met jullie de grote gift 
delen van de kennis over het Rijk van de Goddelijke Wil.        
Gods heilige Wil wil in ons komen leven zoals Hij leefde in Jezus 
en in Maria..."  

En welke woorden van Jezus tekende Luisa hierover op in het 
Boek van de Hemel? "Mijn dochter, Ik vind zo een genoegen in 
Mijn Wil, dat alleen al er te horen over spreken, Mij van vreugde 
doet glunderen en Ik heel de Hemel bijeen roep om te feesten!" 

Jullie zijn dus van harte uitgenodigd om naar Fr. Young te komen 
luisteren op zaterdag 10 augustus 2013 in het Huis van de 
Goddelijke Wil. We beginnen te 9.30 uur en sluiten af omstreeks 
16 uur. Naast de conferenties is er ook een Eucharistieviering 
voorzien. Breng je broodjes mee, koffie en thee en fruitsap kan 
je hier verkrijgen. Er wordt een omhaling gehouden voor de onkosten van 
deze dag maar hoofdzakelijk voor het internationale werk van deze priester . 

We hopen met velen te zijn!                                                          
Meld je om praktische redenen aan AUB (tel. 09/227 97 59 of via mail). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief staan we ook nog graag eens stil bij onze 
conferentiedag rond de Eucharistie. Vandaar een kort fragment 
uit wat toen werd verteld: 

In de Eucharistie komt Christus’ tegenwoordigheid tot stand 
door TRANSSUBSTANTIATIE VAN BROOD EN WIJN. Dit moet 
worden verstaan vanuit Christus want Hij is het einddoel van de 
schepping. Hij is het einddoel van brood en wijn, die door de 
kracht van de Geest van het Koninkrijk zijn gewijd, zo  direct en 
absoluut dat zij op een heel unieke wijze blijven bestaan (ook na 
de eucharistieviering) in de verheerlijkte Christus ‘in wie alles 
bestaat’. Bij Paulus lezen we: “Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in 
Hem.” (Kol 1,17)                                                              

In een van zijn vele toespraken zei paus Benedictus XVI dat door 
de consecratie brood en wijn werkelijk Jezus' Lichaam en Bloed 
worden. En hij verwees naar Augustinus die de gelovigen 
uitnodigde niet te blijven stilstaan bij wat hun ogen zien maar 
verder te kijken. 'Erken in het brood - zei hij - hetzelfde Lichaam dat aan 

het kruis hing en in de beker hetzelfde Bloed dat uit Zijn zijde vloeide.'          
Ook de paus legde uit hoe de theologie, om deze omvorming uit 
te leggen, de term 'transsubstantiatie' creëerde. Op dat moment 

werden in de geloofsbelijdenis volgende uitspraken ingelast:  “Het Lichaam en 
Bloed zijn in het sacrament van het altaar werkelijk bevat in de speciën 
van brood en wijn, het brood dat door Gods kracht werd 
getranssubstantieerd in het Lichaam en de wijn in het Bloed.”  

In alle nederigheid moeten we wel blijven toegeven dat er geen 
logische uitleg bestaat voor de Eucharistie. Ons menselijke 
verstand kan dit niet verklaren. In de Uren van de Passie 
(opgetekend door Luisa Piccarreta) lezen we hoe bij de Instelling 
van de Eucharistie zelfs de engelen in de hemel niet begrijpen 
wat er gebeurt: "Wat is dat? Dit is ware buitensporigheid: een 
God die niet hemel en aarde schept maar Zichzelf in een beetje 
brood en wat wijn." 



 
 
 

 
 

 

zaterdag 28 september - vrijdag 4 oktober 2013: 
RETRAITE/BEDEVAART CORATO !!!            

Er zijn nog enkele plaatsen ter beschikking. 

 

Na een meer dan gezegende retraite/bedevaart vorig jaar - 
een stukje hemel op aarde in de Goddelijke Wil - keren we 
dit jaar terug. Ook nu weer worden tijdens de voormiddagen 
conferenties gegeven door wie de geschriften van Luisa 
Piccarreta door en door kennen. Na een lange (Italiaanse!) 
siësta rijden we dan telkens met de bus naar plaatsen die 
zeer nauw zijn verbonden met het leven van Luisa. 
Uiteraard vieren we ook iedere dag Eucharistie en bidden we 
meerdere keren samen in de Goddelijke Wil.                   
Wie nog graag deelneemt laat dit best en liefst zo 
vlug mogelijk weten. We komen vooraf samen op 20 juli. 

------------------------------------------------------------------ 

En dit was Rome 22 mei 2013 !!! 

 

 


