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DE VIERENTWINTIG UREN VAN DE PASSIE 
VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS 

 

Al velen hadden zich voor een van de Passienamiddagen 
aangemeld. Omstandigheden, door niemand voorzien of 
gewild, doen ons het besluit nemen dit jaar geen enkele 
van die namiddagen te laten doorgaan. FIAT. 

Ook onze (dagelijkse) eucharistievieringen worden ons 
tijdelijk ontnomen, zelfs op zondag. Ook FIAT.                  

Denken we aan de pijn, het verdriet van Luisa Piccarreta, 
telkens ze tijdens de lange zomermaanden met haar gezin 
naar Torre Disperata moest. Ze wist dat dit een tijd was 
zonder Eucharistie… 

Maar we bidden - in de Goddelijke Wil - opdat alle schepselen 
hun Schepper toch weer als hun ene, ware God zouden zien!                 
En hoe belangrijk zijn hierbij onze akten gedaan in Zijn Wil!!          
Een gebed bid je, overweeg je, lees je en leg je dan terzijde. 
Akten kan je de hele dag door doen, van ’s morgens tot ’s 
avonds én van ’s avonds tot ’s morgens...                             
Het komt er wel op aan steeds aandachtig en alert te zijn:             
‘Kom, o Goddelijke Wil, in alles wat we doen…’. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Boek van de Hemel lezen we dit zo vaak. Een enkel 
voorbeeld uit volume 12 (genomen uit jullie BvdH 3 – blz 102).  

Zo passend voor wat we nu beleven en door moeten: 

Nog steeds in mijn gebruikelijke toestand, leek mijn altijd 
lieflijke Jezus uit mijn innerlijk te komen. En bij het kijken, zag 
ik Hem helemaal nat van de tranen. Zelfs Zijn kleren en zijn 
allerheiligste handen parelden van de tranen. Wat een 
marteling! Ik was geschokt en Jezus zei me: “Mijn dochter, 
wat voor een ineenstorting zal de wereld kennen! De gesels 
zullen pijnlijker verlopen dan voorheen, zodat Ik niets anders 
doe dan wenen om haar triestig lot.”  

Daarna voegde Hij eraan toe: “Mijn dochter, Mijn Wil is een 
wiel, wie er binnengaat blijft erdoor omsingeld zodat hij geen 
opening vindt om eruit te geraken. En al wat hij doet blijft 
vastgepind aan het eeuwige punt en mondt uit in het wiel van 
de Eeuwigheid. Maar weet je waaruit het kleed bestaat van de 
ziel die in Mijn Willen leeft? Het is niet van goud maar van het 
zuiverste Licht. Dit kleed van licht zal als een spiegel dienen 
om allen in de Hemel te laten zien hoeveel akten zij in Mijn 
Willen heeft gedaan - want in elk van deze akten omsloot ze 
Mij helemaal. Dit kleed zal versierd zijn met vele spiegels en 
in elke spiegel zal men Mij helemaal zien. Hoe men het dus 
ook bekijkt - van achteren, van voor, van links of van rechts - 
zij zullen Mij net zoveel keer vermenigvuldigd zien als het 
aantal akten die zij deed in Mijn Willen. Ik zou haar geen 
mooier kleed kunnen geven. Het zal enkel het kenmerk zijn 
van de zielen die in Mijn Willen leven.”  

Ik bleef wat verward achter toen ik dit hoorde. Hij voegde er 
echter aan toe: “Hoe kun je twijfelen? Gebeurt niet hetzelfde                                        
in de sacramentele hosties? Als er duizend hosties zijn, is je 
Jezus er duizend keer en geef Ik Me aan duizend geheel en 
al te communiceren. Als er honderd hosties zijn, is je Jezus er 
honderd keer en kan Ik Me slechts aan honderd geven.                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

In elke akt dus gedaan in Mijn Wil omsluit de ziel Mij en blijf Ik 
in de wil van de ziel verzegeld. Daarom zijn die akten gedaan 
in Mijn Willen eeuwige communies. Zij zijn niet onderhevig 
aan het verteren van de gedaanten zoals de sacramentele 
hosties, waarin Mijn sacramentele leven dan eindigt. 
Integendeel, de hosties van Mijn Wil hebben niets te maken 
met meel of enige andere materie. Het voedsel, het bestand-
deel van deze hosties van Mijn Wil, is Mijn eigen Eeuwige Wil 
verenigd met de wil van de ziel die eeuwig met Mij samen is. 
En deze twee willen zijn niet onderhevig aan vertering. Wat 
een wonder dus indien Mijn gehele Persoon net zo vaak 
vermenigvuldigd zal worden gezien als zij akten deed in Mijn 
Wil! Meer nog, gezien Ik in haar verzegeld blijf en zij net zo 
dikwijls in Mij. Daarom zal ook de ziel net zo vaak in Mij 
vermenigvuldigd blijven als zij akten deed in Mijn Willen. Dit 
zijn wonderen van Mijn Willen en dit is voldoende om elke 
twijfel van jou weg te nemen.” (1.1.1920) 

Ook volgende passages uit ditzelfde bundel zijn nu mooi 
en passend en zinvol om te lezen: 

blz 19 (28.9.1917) - blz 42 (20.6.1918) - blz 71 (27.2.1919) – blz 100 (26.12.1919) 

Uiteraard blijven we ook individueel de Uren van de Passie 
overwegen in deze toch wel speciale vastentijd 2020. 
Bovendien is alles wat Luisa schreef meer dan de moeite 
waard om te lezen… 

Laten we zo, in de Goddelijke Wil, de vasten verder zetten vol 
hoop en vertrouwen op een zeer gezegend Pasen. En ja, 
denkend aan wie met het virus op de een of andere manier in 
aanraking komen. Maar bidden we en stellen we ook zonder 
ophouden akten voor de zo velen (een nog veel groter aantal 
dan de slachtoffers van het virus!) die door abortus en 
euthanasie omkomen… 

 

                                           www.luisapiccarreta-goddelijkewil.org 


