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ZONDAG VAN DE BARMHARTIGHEID 

 

 
 

20 jaar geleden, in het Jubileumjaar 2000, werd door Paus 
Johannes Paulus II deze ‘Witte Zondag - Dominica in albis’ 
ingesteld als Barmhartigheidszondag:  
“Alleen de Goddelijke Barmhartigheid is in staat grenzen te 
stellen aan het kwaad… Er is geen andere bron van hoop 
voor de mens dan de Barmhartigheid van God.” 
 
De grootste Barmhartigheid die God ons kan geven is het 
terug aanreiken van wat we waren verloren: het LEVEN in 
de GODDELIJKE WIL! Hoe betekenisvol is het dan ook te 
weten dat Luisa op deze latere Barmhartigheidszondag werd 
geboren én ook gedoopt (23 april 1865 – deze week precies 
155 jaar geleden) – Luisa, een heilige van de Barmhartigheid 
‘avant la lettre’… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
Dit Leven in de Goddelijke Wil bracht Jezus terug op deze 
wereld bij Zijn Menswording, het Rijk kwam Hij herstellen. 
Maria beschrijft wat de Menswording van haar Zoon en God, 
net vooraf gaat: een gebeuren vol Barmhartigheid:  
“De Godheid, van Liefde overstromend, nam de mantel 
weg van de Gerechtigheid, die Zij eeuwen lang over de 
schepselen had gehouden.                                               
De Goddelijke Personen bedekten Zich met de mantel 
van de oneindige Barmhartigheid en onderling bevolen 
Ze de neerdaling van het Woord.”                                                                  
      (uit ‘DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL – 19de les) 
  
Wat een Barmhartigheid gaat er van God uit… 
“Ik vind het zo pijnlijk wanneer zij denken dat Ik streng 
ben en meer rechtvaardig wil zijn dan barmhartig. Zij 
verwachten door Mij gestraft te worden voor de kleinste 
misstap. O, wat voel Ik Me door hen onteerd omdat dit 
veroorzaakt dat ze op grote afstand van Mij blijven. En 
wie op afstand blijven van Mij kunnen niet al de liefde 
van Mij ontvangen. Omdat zij het zijn die Mij niet lief-
hebben, denken ze dat Ik streng ben en bijna angst 
oproep. Indien ze maar een blik op Mijn leven zouden 
werpen, zouden zij constateren dat Ik maar een enkele 
akt van rechtvaardigheid stelde.                                     
Om Mijn Vaders huis te verdedigen nam Ik een handvol 
touw en verdreef Ik, rechts en links om Me heen slaand, 
wie de tempel ontwijdden. Al het andere in Mijn leven 
was niets dan barmhartigheid. Mijn ontvangenis was 
barmhartigheid, Mijn geboorte was barmhartigheid, Mijn 
woorden waren barmhartigheid, Mijn akten waren 
barmhartigheid, Mijn stappen waren barmhartigheid. 
Barmhartigheid was het vele bloed dat Ik vergoot, 
barmhartigheid was Mijn lijden – alles werd gedaan 
vanuit de barmhartigheid van Mijn liefde. Toch zijn er die 
Mij vrezen. Terwijl zij zichzelf veel meer moeten vrezen 
dan dat zij Mij vrezen.” (uit het BOEK van de HEMEL, deel 14,9.6.1922) 
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