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ADVENT 2019 

                             Ik voelde me buiten mezelf  
en bevond mij samen met mijn geliefde Jezus  

– maar zo dicht bij Hem en Hij zo dicht bij mij –  
dat ik bijna Zijn Goddelijke Persoon kon zien.  

En ik zei, al weet ik niet hoe:  
“Mijn lieve Jezus, terwijl ik zo dicht bij U ben,  

wil ik U verzekeren van mijn liefde, mijn dankbaarheid  
en al wat het schepsel voor U moet doen omdat U  
onze onbevlekte Koningin Mama hebt geschapen  

– de allermooiste, de heiligste, een wonder van genade.  
U verrijkte haar met alle gaven  

en maakte haar ook tot onze Moeder.  
Ik doe dit in naam van alle schepselen  

uit het verleden, het heden en de toekomst.  
Ik wil elke akt van het schepsel omvatten,  

elk woord, iedere gedachte, hartslag en stap  
en in alles tot U zeggen:  

ik heb U lief, ik dank U, ik zegen U, ik aanbid U  
voor al wat U met Uw en mijn hemelse Moeder hebt gedaan.”  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

 
Jezus verheugde Zich zodanig in mijn akt dat Hij zei:  
“Mijn dochter, met spanning en verlangen wachtte Ik op deze 
akt van je, in naam van alle generaties. Mijn rechtvaardigheid 
en liefde voelden de nood aan van deze uitwisseling.           
De genaden die over allen neerdalen door Mijn Mama zo te 
verrijken zijn immers groot.  
En toch zeggen ze Me nooit een woord, nooit ‘een dank U’…”. 
 

(uit deel 12, 18.12.1920) 
 
 

LAAT ONZE ADVENTSTIJD EEN AANEENRIJGING ZIJN 
VAN AKTEN IN HET GODDELIJKE WILLEN. 

LATEN WIJ IN NAAM VAN ALLEN 
- ZONDER OPHOUDEN – 

ZEGGEN DAT WE GOD LIEFHEBBEN, DANKEN,  
ZEGENEN EN AANBIDDEN  

VOOR ONZE KONINGIN VAN DE GODDELIJKE WIL. 
SAMEN MET HAAR WILLEN WE STRAKS OP KERSTMIS 

JEZUS IN DE KRIBBE LEGGEN 
OPDAT TOCH VELEN HEM ZOUDEN VERWELKOMEN  

IN ONZE WERELD VAAK ZO VER VAN GOD  
EN ZIJN WILLEN VERWIJDERD. 

 
 

+ + + + + + + 
 

 
Welkom aan allen op onze kerstnamiddagen! 
Dit zijn nog eens de data waarop ze doorgaan: zaterdag 14 december 
                                                               dinsdag 17 december 
                                                               woensdag 18 december 
                                                               zaterdag 21 december 
telkens van 14 tot 17.30 u met Eucharistie, conferentie en PowerPoint Corato. 
 
(de kerstaffiches van Bradi Barth zijn er!) 
 

 
www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org 

 


