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UITNODIGING 
ADVENTS/KERSTNAMIDDAG 2019 

 

Volgende zondag op 1 december begint opnieuw de Advent.                                                 
Straks op Kerstmis wordt Gods Zoon weer ‘geboren als een klein kindje 
in het duister van onze nacht, om ons te verlichten. Hij komt in de 
koude die ons hart Hem heeft bezorgd, om ons te verwarmen, en in de 
schraalheid van onze ellende, om ons te verrijken. Hij komt niet om ons 
schade te berokkenen maar om het kwaad weg te nemen en wat ons 
ongelukkig maakt: onze ondankbare wil…’    

                                                (uit FIAT III blz 367 – derde blijde mysterie) 

 
Tussenin vieren we ook het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Bij 
dit dogma van Maria willen we tijdens onze kerstconferentie, op basis 
van een stukje uit het Boek van de Hemel, even stil staan. 

Naast het beluisteren van deze conferentie vieren we die namiddag ook 
Eucharistie. Na een kort gebedsmoment met de kerstnoveen kijken we 
vervolgens naar een PowerPoint over onze retraite-bedevaart naar 
Corato van 2 tot 8 oktober. Uiteraard blijft dan nog tijd over voor een 
kop koffie/thee waarbij we met elkaar van gedachten kunnen wisselen. 

 

Dit alles als akten in de Goddelijke Wil! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 
Er zijn zoals al eerder doorgegeven 4 data waaruit je kan kiezen:  

 

- zaterdag 14 december                                                                                

          - dinsdag 17 december                                                                                 

          - woensdag 18 december                                                                              

          - zaterdag 21 december  

 

We gaan van start te 14 u en eindigen omstreeks 17.30 u. Zoals altijd 
word je verwacht in het Huis van de Goddelijke Wil te Drongen – 
Varendriesstraat 30. 

 
WELKOM in Gods Verheven Willen! 

 
 
Graag tijdig verwittigen welke namiddag je verkiest, a.u.b.: 
09/227 97 59  
goedeledemaeyer@hotmail.com 
 
 
*Vanaf 16 december bidden we de kerstnoveen:                               
de negen buitensporigheden van liefde!                                            
(zie ‘VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL’ – FIAT-boek II                
blz 157 - 175) 

 
*Dit zijn de kerstraamaffiches van Bradi Barth die je tijdens onze 
kerstbijeenkomsten zal kunnen verkrijgen.   
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

Vandaag zondag 24 november 
hoogfeest 

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL 
 
 
 

De Heer is koning en zijn koninkrijk 
omspant de wereld en trotseert de tijd, 

een geestelijk rijk waartoe de mens behoort 
die Hem erkent, die luistert naar zijn woord. 

De Heer is koning en een koning strijdt 
voor vrijheid, vrede en rechtvaardigheid, 

zijn lijden geeft aan alle lijden zin, 
en in zijn dood ontluikt een nieuw begin. 

De Heer is koning, Hij aanvaardt het kruis 
dat op zijn huis weegt, op het koningshuis. 
De Heer is koning, Hij aanvaardt de kroon 

van heel zijn volk, het is een doornenkroon. 

De Koning vlucht niet voor de laatste slag, 
Hij blijft bij ons tot aan de jongste dag. 
Hij die de voorman blijft in elke strijd, 
Hij voert ons binnen in de eeuwigheid. 

 

God heeft Christus opgewekt uit de doden en Hem doen zetelen aan 
zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, 
machten, krachten en hoogheden, en boven elke naam die genoemd 
wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft 
God onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft 
Hij als hoofd gegeven aan de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van 
Hem die het al in alles vervult. 
 

Vgl. Eƒ. 1, 20-23 

 

UW RIJK KOME 
UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL 

 
 

www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org 
 

 


