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 ASWOENSDAG 2021                                                           

 
  Laat ons naar heilig, oud gebruik 

weer vieren deze vastentijd, 
die in zijn kringloop, welbekend, 
van veertig dagen, ons omsluit. 

Wet en profeten zijn hierin 
vanouds als voorbeeld voorgegaan, 

tot Christus hem geheiligd heeft, 
de Vorst, die alle tijden schiep. 

Laat ons nu sober zijn in spijs, 
in drank, in ’t spreken en in rust. 

Laat ons nu waken voor de Heer, 
volhardend bidden, dag en nacht. 

Laat ons vermijden al wat schaadt, 
wat onze geest te gronde richt, 
zodat wij wijken nimmermeer 
voor de tiran die ons belaagt. 

Verhoor ons, nooit volprezen God, 
drievoudig, één en onverdeeld: 

geef, dat ons rijk aan vruchten wordt 
de heilige tijd, die Gij ons geeft. 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
Aswoensdag, we gaan van start met onze vastentijd. We gaan op weg naar Pasen, naar de 
Verrijzenis van de Heer, het moment waarop Hij Zich laat zien in het schitterende gewaad 
van de Goddelijke Wil!  
Allen worden we vandaag in onze kerken uitgenodigd voor de asoplegging. Allen zijn we dus 
welkom voor het ontvangen van de as, niet voor het ontvangen van de Communie… Op de 
meeste plaatsen gebeurt het met een persoonlijk of een begeleid gebedsmoment, niet met 
een Eucharistieviering. De woordvoerder van de Bisschoppenconferentie had dan ook te 
verstaan gegeven dat het vieren van de Eucharistie niet noodzakelijk werd geacht. Zo velen 
moeten nochtans al zo lang de mis missen! 
Danken wij de priesters die vandaag wél een eucharistieviering voorgaan en bidden we voor 
de vele andere priesters. Ook voor meerdere priesters die verlangen met de gelovigen 
Eucharistie te vieren maar ertoe worden verhinderd. 
Allen zijn ze geroepen om de sacramenten toe te dienen. ‘Door het wijdingssacrament zijn 
ze gelijkvormig gemaakt aan het beeld van Christus, de hoogste en eeuwige priester. Ze 
zijn gewijd om het evangelie te preken, de herders van hun gelovigen te zijn en de 
goddelijke eredienst te vieren als waarachtige priesters van het Nieuwe Verbond’. KKK 1564 
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Jezus bekleedt de ziel met de Goddelijke Wil en de ziel bekleedt 
Jezus op dezelfde manier 
 
In mijn gebruikelijke toestand liet mijn lieve Jezus Zich zien, ontkleed en 
bevend van de kou. Hij zei: “Mijn dochter, bedek en verwarm Mij, Ik heb het 
koud. Kijk, het schepsel heeft zich door zonde van alle goeds ontdaan. En 
Ik wilde hem een nog mooier kleed maken, geweven met Mijn werken, 
bepareld met Mijn bloed en versierd met Mijn wonden. Maar hoe erg is niet 
Mijn smart bij het zien dat zij dit zo mooie kleed afwijzen en zich tevreden 
stellen met het naakt zijn. Ik voel Me ontkleed in hen en ervaar hun koude. 
Bekleed Me daarom, Ik heb er nood aan.” 
En ik: ‘Hoe kan ik U bekleden? Ik heb niets.’  
En Hij: “Toch wel, jij kan dit. Je hebt Mijn hele Wil in jouw macht. Absorbeer 
Hem in jou en laat Hem dan van je uitgaan, je zal voor Mij het mooiste 
kleed maken - een kleed van de Hemel, en goddelijk. O, hoe warm zal Ik 
het hebben. En Ik zal jou bekleden met het kleed van Mijn Wil zodat wij 
gekleed kunnen blijven met een enkel goddelijk gewaad. Daarom wil Ik dat 
jij dit doet om het jou dan met gerechtigheid te kunnen geven. Indien jij Mij 
bekleedt is het maar terecht dat Ik jou bekleed om je te vergoeden voor wat 
je voor Mij deed. Al het kwaad in de mens komt doordat hij het zaad van 
Mijn Wil heeft verloren. Hij doet daarom niets anders dan zich te bedekken 
met de grootste zonden die hem verlagen en dwingen te handelen als een 
dwaas. O, hoeveel dwaasheden staan er op het punt te worden begaan! 
Straf is terecht, gezien men het eigen ik als God wil.” (deel 14 - 24.9.1922) 


