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DE VIERENTWINTIG UREN VAN DE PASSIE 
VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS 

 

 
 

 
“Mijn dochter, Mijn doodsangst in de Hof van Olijven was moeilijk 
en pijnlijk, misschien nog pijnlijker dan die van het kruis… 
 
In deze doodsangst was de hartverscheurendste pijn het moment 
dat alle zonden een voor een voor Mij kwamen. Mijn Mensheid 
begreep hun enorme omvang en elke misdaad droeg het zegel 
‘dood aan een God’, gewapend met het zwaard om Mij te 
vermoorden. Voor de Godheid leek Mij de zonde zo afschuwelijk, 
zelfs erger dan de dood zelf.” 
 
                                             (uit Luisa’s dagboek, het Boek van de Hemel, deel 13) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING 
 

Onze vasten, onze veertigdagentijd, is weer begonnen.                 
Zoals elk jaar willen wij ook nu weer bijeenkomen om samen de 
Uren van de Passie te overwegen.  
Je bent welkom op een van volgende dagen/data                        
telkens van 14 u tot 17.30 u: 

 
zaterdag 28 maart 
dinsdag 31 maart 
woensdag 1 april 
zaterdag 4 april. 

 
Afspraak zoals steeds in het 'Huis van de Goddelijke Wil' te 
Drongen, Varendriesstraat 30. 
Na een inleiding aan hand van passages uit het Boek van de Hemel, 
waaruit bovenvermeld stukje werd genomen, vieren we Eucharistie 
om daarna Jezus’ Lijden te overwegen. Bij een kop koffie/thee 
volgen nog enkele mededelingen.  
 
Breng je boek mee van de Passies en je gebedenboekje, op 4 april 
ook je Kruiswegboekje. 
 
Wil je deelname tijdig bevestigen a.u.b. Je kan telefoneren naar het nummer 
09/227.97.59 of je kan mailen naar goedeledemaeyer@hotmail.com. 
Dankjewel!  

+ + + + + + + 

Het bisdom Gent, waar het Huis van de Goddelijke Wil zich bevindt, nam 
afscheid van Mgr. Luc Van Looy. Tijdens de vele jaren dat hij er bisschop 
was, was er met hem regelmatig contact in verband met de Goddelijke Wil-
werking. Vanuit Corato wordt immers gevraagd dat de plaatselijke bisschop 
hiervan op de hoogte zou zijn. Ook wanneer Fr. Robert Young kwam, werd 
er steeds weer een ontmoeting gepland - een blij en enthousiast weerzien – 
waarbij we telkens werden aangemoedigd om toch maar door te gaan. 

Zondag 23.2 werd onze nieuwe bisschop gewijd, Mgr. Lode Van Hecke. 

Bidden we in de Goddelijke Wil dat ook hij ontvankelijk is voor wat Luisa 
Piccarreta ons moest doorgeven over het Leven in de Goddelijke Wil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

Mijn lieve Jezus nam alle boeken die ik over Zijn Goddelijke Wil schreef.       
Hij bracht ze bijeen en drukte ze aan Zijn Hart. Met onuitsprekelijke teder-
heid voegde Hij eraan toe: “Ik zegen deze geschriften van ganser harte.         
Ik zegen elk woord. Ik zegen de uitwerking en de waarde die zij hebben. Deze 
geschriften zijn een deel van Mezelf.” Dan riep Hij de engelen die zich diep 
neerbogen om te bidden, het aangezicht tot bij de grond.  
En gezien er twee priesters aanwezig waren die de geschriften moesten zien, 
gebood Jezus de engelen hun voorhoofd aan te raken. Zo moesten zij in hen 
de Heilige Geest overbrengen en hen het Licht geven om de waarheid en het 
goed te kunnen begrijpen dat deze geschriften bevatten. De engelen voerden 
dit uit. En Jezus zegende allen en verdween. 

                                             (uit Luisa’s dagboek, het Boek van de Hemel, deel 17) 
 

Vorig weekend vond niet enkel een bisschopswijding plaats maar ook een 
priesterwijding. In de Abdij van Westvleteren werd Br. Christiaan tot priester 
gewijd, een belangrijke gebeurtenis voor wie Luisa kennen… 

Vorige Pasen werd Br. Christiaan, die op de hoogte is van onze Goddelijke 
Wil-werking, Luisa’s officiële biografie overhandigd (toen net verschenen in 
het Nederlands). Enige tijd later schreef hij een mailtje: “Zoals je wellicht 
vroeger al hebt gehoord, wilde ik al lang monnikenpriester worden…” 

De Abt had hem jaren geleden beloofd dat dit ooit zou gebeuren in de Abdij 
van Westvleteren maar ‘het kwam er nooit van…’ . 

Na nu DE ZON VAN MIJN WIL te hebben gelezen begon hij een noveen tot 
Luisa Piccarreta. En niet te geloven – of juist maar al te goed te geloven – 
uitgerekend op de negende dag van de noveen kwam Vader Abt naar hem 
toe met het bericht dat hij korte tijd later tot diaken en dan tot priester zou 
worden gewijd. Samen met Luisa waren we bij beide wijdingen aanwezig… 
Hoe was Luisa niet begaan met de priesters, zij die ook elke dag een 
priester bij zich nodig had… 

Don Sergio Pellegrini was heel verheugd dit getuigenis te vernemen en 
vond het wonderbaarlijk hoe Luisa was tussenbeide gekomen. 

Samen met Br. Christiaan en zijn Trappistengemeenschap, maar ook met 
Don Sergio en de Associatie te Corato, danken wij God én Luisa!         

                                                           www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org 


