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“GEEF ONS DE MIS TERUG!” 
Een team van jonge betrokken katholieken blijft zich hiervoor inzetten… 
 
“ Eén enkele Eucharistieviering schenkt God meer eer dan Hem 
kan worden gegeven door alle gebeden, het strenge vasten van de 
Heiligen, het werk en de inspanningen van de Apostelen, al de 
kwellingen van de Martelaren, al de aanbiddingen van de Serafijnen 
en van de Allerheiligste Moeder Maria!”   (H. Alphonsus Liguori) 
 
Wanneer je de officiële biografie van Luisa Piccarreta ‘DE ZON VAN 
MIJN WIL’ openslaat, merk je hoe deze heilige voor Luisa en haar 
omgeving in het geheel geen onbekende was. Zij had dan ook een zeer 
grote liefde voor de Eucharistie! Dit heel sterk benadrukkend verteld aan 
onze Gentse bisschop, met Luisa’s biografie in de hand. En ja, met de 
vraag: “Geef ons toch a.u.b. onze missen terug. Geef ons a.u.b. weer de 
kans om als kerkgemeenschap Eucharistie te vieren.” Daarbij zelfs 
verwezen naar een recente preek gehoord tijdens een misviering op PC: 
Jezus raakte een melaatse aan, de zieke vrouw die al jaren aan bloed-
vloeiingen leed, raakte Jezus aan. Hoe nodig is het dat ook wij Hem 
aanraken in de Eucharistie! 
 
Op Allerzielen werden wij hier (in België) geconfronteerd met een volgend 
verbod op het vieren van de Eucharistie. Door tussenkomst van de Joodse 
Gemeenschap werd dit op 11 december vervangen door een beperking tot een 
maximum toegelaten aantal van 15 deelnemers. Hierbij werd en wordt geen 
rekening  gehouden met de oppervlakte van de ruimte waarin de erediensten 
plaatsvinden. Hoe absurd, hoe onredelijk, hoe onbegrijpelijk,…  Mensen die 
een kerk komen ‘bezichtigen’ mogen met velen aanwezig zijn maar zodra een 
misviering begint moet dit aantal op 15 worden gebracht. 
Op 16 december werd bij de Raad van State een verzoekschrift ingediend om 
dit te wijzigen maar het verzoek werd verworpen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vele priesters gaan geen Eucharistie meer voor, vele gelovigen missen al een 
zo lange tijd een mis – en dit is enkel bij ons! In de ons omringende landen en 
ook verder, is de toestand helemaal anders. Uiteraard moet men zich overal 
houden aan de sanitaire voorschriften maar het absurde getal van 15 wordt 
nergens anders gehanteerd (zo mogen er in Italië, in de Santa Maria Greca-
kerk te Corato, 90 mensen binnen!). 
Op 26 januari, dus volgende week, is er een overleg gepland tussen de 
regering en de religieuze verantwoordelijken…  
 

Bidden we met aandrang en vol vertrouwen - in de Goddelijke Wil - dat 
men op die dag tot een andere besluitvorming komt en wij ons dus weer 
kunnen voeden met hét voedsel voor het leven in de Goddelijke Wil. En 
mag Luisa, voor wie het vieren van de Eucharistie van levensbelang 
was, onze voorspreekster zijn. Vergeten we ook niet hoe belangrijk onze 
akten hierbij zijn, akten zonder ophouden gedaan in de Goddelijke Wil!   

 

 
 
 

Doe dit om Mij te gedenken... 
Do this in memory of Me... 

Vous ferez cela en mémoire de Moi... 
 
Terwijl ik mijn gebruikelijke toestand voortzette, kwam mijn altijd 
lieflijke Jezus en zei: “Mijn dochter, als de ziel haar akten doet in 
Mijn Wil, vermenigvuldigt zij Mijn Leven. Wanneer zij dus tien 
akten doet in Mijn Wil, vermenigvuldigt zij Mij tien maal. En als zij 
twintig, honderd, duizend of zelfs meer akten doet in Mijn Wil, dan 
word Ik net zo veel keren vermenigvuldigd.  
 
Het is als met de sacramentele consecratie. Ik word in net zo veel 
hosties vermenigvuldigd als er geconsacreerd worden. Hierin ligt 
het verschil: bij de consecratie heb Ik hosties nodig om Mij te 
kunnen vermenigvuldigen en een priester om die te consacreren 
terwijl Ik in Mijn Wil, om vermenigvuldigd te worden, de akten 
nodig heb van het schepsel waarin Mijn Wil Mij consacreert en 
insluit - in een levende hostie, geen dode zoals de hosties vóór de 
consecratie. Op die manier ben Ik vermenigvuldigd in elk van haar 
akten gedaan in Mijn Wil. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

Mijn Liefde heeft haar volledige uitstorting bij de zielen die Mijn 
Wil doen en in Mijn Willen leven. Zij zijn het die het altijd goed-
maken, niet alleen voor alle akten die de schepselen Mij moeten, 
maar voor Mijn sacramentele Leven zelf. 
  
Hoe dikwijls weet zich Mijn sacramentele Leven belemmerd in het 
beperkte aantal hosties waarin Ik geconsacreerd word want er zijn 
er weinig die Mij ontvangen (slechts hier en daar amper 15 personen!!)! 
Andere keren zijn er geen priesters om Mij te consacreren (en op 
hoe vele plaatsen is dit nu niet zo!!). Mijn sacramentele Leven is dan 
niet alleen niet vermenigvuldigd zoals Ik het wil, maar Het blijft 
zonder bestaan. O, hoe lijdt Mijn Liefde!         
 
Ik zou elke dag Mijn Leven willen vermenigvuldigen in evenveel 
hosties als er schepselen zijn en Mij aan hen geven! Maar Ik blijf 
tevergeefs wachten! Mijn Wil blijft zonder enige uitwerking… 
 

 
  
Toch zal alles wat Ik heb beslist zijn vervulling hebben. Ik neem het 
anders aan en Ik vermenigvuldig Mij in iedere levende akt van een 
schepsel gedaan in Mijn Wil om deze als vervanging te hebben voor 
de vermenigvuldiging van elk sacramenteel Leven van Mij.                                                                         
O ja, alleen de zielen die in Mijn Wil leven zullen vervanging geven 
voor alle communies die worden geweigerd en voor alle 
consecraties die de priesters niet voltrekken. In hen zal Ik alles 
vinden - zelfs de vermenigvuldiging van Mijn sacramentele Leven. 
  
Ik herhaal je - jouw zending is groot. Ik kon jou niet uitkiezen voor 
een hogere, een meer edele, sublieme en goddelijke zending. Er is 
niets dat Ik niet in jou zal centraliseren, zelfs de vermenigvuldiging 
van Mijn eigen Leven. Ik zal dus nieuwe wonderen van genade 
verrichten, wonderen als nooit tevoren. Ik smeek je daarom, wees 
aandachtig en Mij volkomen trouw. Laat Mijn Wil altijd leven 
hebben in jou. Zo zal Ik in jou Mijn eigen Wil vinden, het werk van 
de Schepping als volledig voltooid, met Mijn volledige rechten en 
alles wat Ik wil.” (24.3.1922)     
 


