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3de ZONDAG van de ADVENT 

 
 

Nu daagt het in het Oosten, 
het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten 
die eeuwig heersen zal. 

 

De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 

met ongekende pracht. 
 

Zij die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten - 
begroeten ’t morgenrood. 

 

De zonne, voor wier stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht. 

 

Reeds daagt het in het Oosten, 
het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bij de lezingen van de derde zondag van de Advent: 

 
Voorbije zondagen benadrukte de liturgie wat het betekent een houding van 
waakzaamheid aan te nemen en wat het concreet inhoudt de weg van de 
Heer te bereiden. Op deze derde zondag van de advent, de ‘zondag van 
vreugde’, nodigt de liturgie ons uit om de geest te verwelkomen waarmee 
dit alles gebeurt - dat is precies vreugde. Paulus nodigt ons uit om ons voor 
te bereiden op de komst van de Heer door drie houdingen aan te nemen: 
constante vreugde, standvastig gebed en voortdurende dankzegging. 
 
De eerste houding, CONSTANTE VREUGDE: "Weest altijd blij" (1 Tess 5,16), 
zegt Paulus. Dit betekent altijd vol vreugde zijn, ook wanneer niet alles naar 
wens verloopt. Er is die diepe vreugde, die vrede is: ook dat is vreugde, 
inwendig. En vrede is een vreugde ‘op de begane grond’, maar het is een 
vreugde. Ellende, moeilijkheden en lijden doorkruisen het leven van elke 
persoon, we kennen het allemaal. En zo dikwijls lijkt de realiteit die ons 
omringt, onherbergzaam en onvruchtbaar, vergelijkbaar met de woestijn 
waarin de stem van Johannes de Doper weerklonk, waaraan de evangelie-
tekst van vandaag herinnert (vgl. Joh 1,23). Maar de woorden van de Doper 
openbaren dat onze vreugde op een zekerheid berust, dat deze woestijn 
bewoond is. Hij zegt ons: “Onder u staat Hij die gij niet kent" (vs. 26). Het 
verwijst naar Jezus, de gezant van de Vader die komt, zoals Jesaja onder-
lijnt, “om armen de Blijde Boodschap te brengen. Hij heeft mij gezonden om 
hen te genezen van wie het hart gebroken is, om de gevangenen vrijlating 
te melden, aan wie opgesloten is zijn vrijheid. Om aan te kondigen het 
genadejaar van de Heer” (Jes 61, 1-2). Deze woorden, die Jezus zal uiten in 
de synagoge van Nazareth (vgl. Lc 4, 16-19), maken duidelijk dat Zijn missie in 
de wereld de bevrijding is van de zonde en van de persoonlijke en sociale 
slavernij die deze voortbrengt. Hij kwam op aarde om voor de mensheid de 
waardigheid en vrijheid van de Kinderen van God - die alleen Hij bekend 
kan maken - te herstellen en daardoor vreugde te schenken.  
 
De vreugde die het wachten op de Messias typeert, is gebaseerd op 
STANDVASTIG GEBED: dit is de tweede houding.  
Paulus zegt: “Bid zonder ophouden” (1 Tess  5,17). Door te bidden kunnen we 
een vaste relatie aangaan met God, die de bron van ware vreugde is.  
De vreugde van een christen wordt niet gekocht en kan ook niet worden 
gekocht. Zij komt voort uit het geloof en uit de ontmoeting met Jezus 
Christus, de oorzaak voor ons geluk. En hoe meer we in Christus zijn 
gegrondvest, hoe dichter we bij Jezus zijn, hoe meer innerlijke vrede we 
vinden, zelfs tussen alledaagse tegenstellingen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daarom kan een christen die Jezus heeft ontmoet, geen ongeluksprofeet 
zijn maar een getuige en een heraut van vreugde. Een vreugde om met 
anderen te delen, een aanstekelijke vreugde die het levenspad minder 
vermoeiend maakt. 
 
De derde houding waarnaar Paulus verwijst is VOORTDURENDE DANK-
ZEGGING, een erkentelijke liefde naar God toe. God is inderdaad heel 
welwillend voor ons, en we worden uitgenodigd om altijd Zijn weldaden, Zijn 
barmhartige liefde, Zijn geduld en goedheid te erkennen, en zo te leven in 
een onophoudelijke dankbaarheid. 
 
In het Boek van de Hemel (27.11.1927) vertelt Jezus Luisa dat wie zich door 
het Goddelijke Willen laat overheersen, hierdoor goddelijke vruchtbaarheid 
ontvangt. Met deze vruchtbaarheid kan ze in anderen voortbrengen wat zij 
bezit. En met deze goddelijke vruchtbaarheid doet de ziel de mooiste en 
langste generatie ontstaan. Deze zal haar de glorie en de eer brengen voor 
de vele geboortes die ze door haar akten heeft bewerkstelligd. Vanuit zich 
zal ze de generatie zien van de kinderen van het licht, het geluk en de 
goddelijke heiligheid. De vruchtbaarheid van het Goddelijke Willen is licht 
en brengt licht voort. Zij is heilig en doet heiligheid ontstaan, zij is sterk en 
wekt kracht op. Zij bezit alle goeds en brengt vrede, vreugde en geluk voort. 
 
En zo kon de verhevenheid van de Soevereine Koningin het Eeuwig Woord 
voortbrengen zonder het werk van anderen. Door geen leven te geven aan 
Haar menselijke willen, schonk Ze alleen leven aan het Goddelijke Willen. 
Daardoor verkreeg Zij de volheid van het zaad van de goddelijke vrucht-
baarheid en kon Wie hemel en aarde niet konden bevatten, uit Haar worden 
geboren. En niet enkel in Zich, in Haar moederschoot, kon Zij Hem voort-
brengen, maar in alle schepselen. Hoe nobel en lang is de generatie van de 
kinderen van de Hemelse Koningin. Ze heeft allen voortgebracht in het 
Goddelijke Fiat dat alles kan en alles omvat. 
De Goddelijke Wil verheft dus het schepsel en laat Haar deelnemen in de 
vruchtbaarheid van het Hemelse Vaderschap. Welke kracht, hoeveel 
sublieme mysteries bezit Hij niet. 

 
O, Goddelijke Wil! Hoe bewonderenswaardig bent U, 

Uw licht laat niets ontsnappen. 
En mijn kleinheid strelend en ermee spelend, 

 maakt U Zich tot overwinnaar van mijn atoompje, 
en U verheugt Zich om het te verliezen in de onmetelijkheid  

van Uw eindeloze licht. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
In deze 3de week van de Advent starten we met de KERSTNOVEEN. Laten we 
deze allemaal samen bidden en overwegen, elk op het eigen plekje maar in de 
Goddelijke Wil zo sterk met elkaar verbonden. Doen we het dag na dag ook ‘in 
naam van allen’ – dit is onze zending – want velen zullen op Kerstmis geen oog 
hebben voor het Kind in de kribbe… 
 

Je vindt de noveen in ons tweede FIAT-boek, VAN GOD HOUDEN IN ZIJN 
GODDELIJKE WIL (blz 157-175) en in Luisa’s officiële biografie vanuit het 
Vaticaan, DE ZON VAN MIJN WIL, vind je een mooie inleiding op blz 87. 
 

In deze tijd zonder Eucharistie is het ook goed in datzelfde boek blz 31 te 
(her)lezen. 
 

Vanaf 16 december, de eerste dag van de kerstnoveen, zal je dagelijks een 
GW-nieuwsbrief ontvangen met een begeleidende tekst bij wat we in ons FIAT 
II-boek lezen. 
 

                                * * * * * * * 
 

Uit het BOEK van de HEMEL (deel 18) 
 

“Mijn dochter, kom met jouw rondzangen in Mijn Wil, in alle sacramenten die 
door Mij werden ingesteld. Daal in hun diepte neer om Mij jouw kleine liefdes-
uitwisseling te geven. O, hoeveel van Mijn verborgen tranen zal je er vinden, 
hoeveel bittere verzuchtingen, hoeveel gekreun van de Heilige Geest! Zijn 
kreunen gaat voort om Onze vele liefdesontgoochelingen. De sacramenten 
werden ingesteld om Mijn Leven op aarde te midden van Mijn kinderen verder 
te zetten. Maar ach, hoeveel verdriet!  -  met zo velen kunnen we al lang, en nog 
steeds, geen sacramenten ontvangen  - Dus voel Ik de behoefte aan jouw beetje 
liefde. Het zal gering zijn maar Mijn Wil zal het vergroten. Mijn Liefde 
verdraagt niet dat wie in Mijn Wil leeft zich niet met Mijn pijnen verenigt en 
Mij niet haar kleine liefdesuitwisseling geeft voor alles wat Ik deed en lijd. 
Daarom, Mijn dochter, zie hoe Mijn Liefde in de sacramenten kreunt…  

Laat jouw liefde niet stoppen. Doorloop alle tabernakels, iedere sacramentele 
Hostie. In elke Hostie zal je de Heilige Geest met een onbeschrijflijk verdriet 
horen kreunen. In het Sacrament van de Eucharistie ontvangen de zielen niet 
enkel hun eigen leven maar Mijn Leven zelf dat Zich aan hen geeft. De vrucht 
dus van dit Sacrament is het vormen van Mijn Leven in hen. En elke Communie 
helpt om Mijn Leven te doen groeien, te doen ontwikkelen zodat men kan 
zeggen: 'Ik ben een andere Christus.' Maar ach, hoe weinig maken er gebruik 
van -  hoe velen zullen er, zelfs ook met Kerstmis, geen gebruik kunnen van maken… 

KOM, O GODDELIJKE WIL, OM TE HEERSEN OP AARDE… 


