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HEILIGE DRIE-EENHEID 
 

U, God, loven wij.  
U, Heer, prijzen wij. 

U, Vader, onmetelijk in majesteit   
U, eniggeboren Zoon, waarachtig en hoog verheven,  

U, heilige Geest, de Vertrooster.  
 

(Te Deum laudamus) 
 

 

Bij het scheppen van de mens begiftigde Ik hem met wil, verstand en 
geheugen. De glorie van Mijn hemelse Vader schitterde in de vrije 
menselijke wil. Als eerste Akt deelde Hij Zijn macht, heiligheid en 
hoogte mee, waardoor Hij de menselijke wil verhief en bekleedde 
met diezelfde heiligheid, macht en adel. Op die manier liet Hij alle 
wegen open tussen Hem en de menselijke wil, zodat de menselijke 
wil zich steeds meer zou kunnen verrijken met de schatten van Mijn 
Godheid. Tussen de menselijke wil en de Goddelijke bestond geen 
‘jouw’ en ‘mijn’, alles was gemeenschappelijk - met wederzijdse 
overeenstemming. De menselijke wil was ons beeld, hij was van 
Ons, dus hij bedekte Ons.  
 

Ons leven moest zijn leven zijn en daarom vormde Mijn Vader, als 
eerste Akt, de menselijke wil vrij en onafhankelijk, zoals Zijn Wil als 
eerste Akt was. Maar hoe is deze menselijke wil ontsiert, van vrij 
zijn maakte hij zichzelf tot slaaf van de meest hevige begeerten. Ach, 
het is de wil die het begin is van alle menselijke kwaad! Hij is niet 
langer herkenbaar. Hoe diep is hij gevallen, hoe walgelijk is hij om 
aan te zien. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aan de tweede Akt nu, werkte Ik, Zoon van God, mee door de mens 
te begiftigen met verstand. Daaraan voegde Ik Mijn wijsheid toe - 
de kennis van alle dingen - zodat hij, door deze te kennen, ervan kon 
genieten en vreugde kon vinden in wat goed is. Maar, ach, wat een 
vat vol ondeugden is het verstand van het schepsel! Het heeft van 
deze kennis gebruikgemaakt om zijn Schepper te ontkennen. 
 

Aan de derde Akt nam de heilige Geest deel door het schepsel te 
begiftigen met een geheugen. Op die manier zou het zich, bij het 
zich herinneren van vele weldaden, in een voortdurende 
liefdesstroom, in een voortdurende relatie bevinden. Liefde moest 
het bekronen en omhelzen - zijn hele leven moest er op berusten. 
Maar hoe bedroefd blijft de eeuwige Liefde! Dit geheugen herinnert 
zich genot, rijkdom en zelfs het zondigen. 
En zo komt de Heilige Drie-eenheid buiten de gaven te staan die Zij 
Haar schepsel heeft gegeven.  
 

Mijn verdriet was onbeschrijfelijk bij het misvormd zien van de drie 
vermogens van de mens. Wij hadden Ons Koninkrijk in hem 
gevormd en hij heeft Ons eruit gegooid.” (deel 14, 8.4.1922) 
 

+ + + + + + +  
 

Na drie volle maanden mogen ook wij nu opnieuw in onze kerken samenkomen 
om Eucharistie te vieren. En ja, met de nodige maatregelen…  
Onlangs lazen we nog in het Boek van de Hemel, in het dagboek van Luisa 
Piccarreta, ‘hoe Jezus’ sacramentele Leven belemmerd wordt in het beperkte 
aantal hosties waarin Hij wordt geconsacreerd gezien er te weinig zijn die 
Hem ontvangen! Op andere momenten zijn er dan geen priesters om Hem te 
consacreren’. Dit was zo pijnlijk concreet tijdens die drie voorbije maanden… 
Laten priesters dan nu zo vlug mogelijk de eucharistievieringen hervatten!! 
Laten de opgelegde maatregelen geen verlenging betekenen van dit belemmerd 
zijn!! En weigeren wij nu niet Jezus in het Sacrament te ontvangen omdat het 
communiceren nog niet opnieuw wordt toegelaten zoals voorheen!! Zijn Leven 
in het Sacrament mag toch niet nog langer zonder bestaan blijven waardoor 
Zijn Liefde verder lijdt! “Alleen de geestelijke communie, dat is de Kerk niet: 
dat is alleen de Kerk in een moeilijke situatie”, zei onze paus, en die situatie 
werd opgegeven.  
Natuurlijk blijft iedereen vrij – we hebben een vrije menselijke wil – maar 
laten we Jezus niet verder kreunen in Zijn Eucharistie. Hij verlangt elke dag 
Zijn Leven te vermenigvuldigen in evenveel hosties als er schepselen zijn om 
Zich aan hen te kunnen geven. Laten we Hem niet nog meer wachten… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

UITNODIGING 
Goddelijke Wil-samenkomst 

 
Een vierde, een nieuw bundel van het BOEK van de HEMEL 

deel 12(einde) – deel 13 – deel 14(begin) 
 

“Wonderen, wonderen! Is het grootste wonder niet het doen van Mijn Wil – en 
er in te leven? Mijn Wil is eeuwig en is het eeuwig wonder dat nooit eindigt. 
Het is het wonder van elk moment waarop de menselijke wil een onafgebroken 
verbinding heeft met de Goddelijke Wil.  
De doden opwekken, de blinden het zicht geven,… dit zijn geen eeuwige dingen: 
ze zijn aan verdwijnen onderworpen.  
Zo kunnen ze dus schaduwen van wonderen worden genoemd. Het zijn vluchtige 
wonderen in vergelijking met het grote en bestendige wonder van leven in Mijn 
Wil. Jij zal geen aandacht schenken aan deze wonderen. Ik weet wanneer zij 
passend zijn en nodig.”                                                           (deel 13, 12.11.1921) 
 

De conferentiedagen van de meimaand konden onmogelijk 
plaatsvinden. In ruil hiervoor word je nu de kans geboden een 

namiddag te volgen op een van de vijf vermelde dagen, telkens van 14 
tot 17 u. Hierbij zal telkens slechts een gering aantal aanwezigen 

worden toegelaten, gezien de gekende omstandigheden.  
zaterdag 27 juni 
dinsdag 30 juni 
zaterdag 4 juli 

woensdag 8 juli 
zaterdag 11 juli 

 
Je bent weer welkom in het HUIS VAN DE GODDELIJKE WIL  

Varendriesstraat 30 – B 9031 Drongen. 
 

Het BOEK van HEMEL, vierde bundel, zal je in een lezing 
worden voorgesteld en daarna aangeboden. Er is een 
Eucharistieviering en een Aanbidding voorzien. Zoals 

gewoonlijk sluiten we af met koffie/thee. 
 

!!! Zorg zelf voor een mondmasker,                                
ontsmettingsgel zal voorhanden zijn!!! 
We houden ons aan de maatregelen.  

 
Inschrijven is ZEKER NODIG daar er dit keer dus een limiet staat op het 
aantal aanwezigen. Wil het daarom TIJDIG doen, a.u.b. Indien je, na je eerder 
te hebben aangemeld, uiteindelijk toch niet kan komen, laat ook dit dan weten. 
Dankjewel. 


