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HEMELVAART van de HEER 
 

Gaat uit over de hele wereld en verkondig het evangelie aan heel 
de schepping. (Mc 16,15) 
 

Gaat dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doop hen in 
de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leer hun 
te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Zie Ik ben met u alle 
dagen tot aan de voleinding van de wereld. (Mt 28,19 – 20). 
 

De hemelvaart van Jezus vormt het einde van de zending die de Zoon van de 
Vader ontving en het begin van de voortzetting van deze zending van de kant 
van de Kerk. Vanaf dit moment - vanaf het moment van de hemelvaart - wordt 
de aanwezigheid van Christus in de wereld eigenlijk bemiddeld door zijn 
discipelen - door wie in Hem geloven en Hem verkondigen. Deze zending zal 
duren tot het einde van de geschiedenis en zal elke dag de hulp krijgen van de 
verrezen Heer. 
En wij die in contact kwamen met Luisa Piccarreta en het Leven in Gods Wil, 
wij worden uitgenodigd over deze manier van leven zoveel mogelijk kennis te 
verwerven, dit leven te gaan waarderen, lief te hebben en tot het onze te 
maken, neen niet door eigen verdiensten maar door de genade die ons wordt 
gegeven. Vervolgens krijgen we de zending deze ‘gave van alle gaven’ bekend 
te maken, op de eerste plaats door onze akten en dan door het door te geven: 
‘Gij zult Mijn getuigen zijn’. Mag Hij ons daartoe zegenen – in Zijn Wil… 
 

Hij leidde hen naar buiten, hief de handen omhoog en zegende 
hen. En terwijl Hij hen zegende, verwijderde Hij zich van hen en 
werd ten hemel opgenomen. (Lc 24,51-52) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
Mijn dochter, Ik zegen je met heel Mijn Hart. 

Meer nog, Ik zegen Mijn Wil in jou, 
Ik zegen je gedachten, ademhalingen en hartslagen, 

opdat je altijd aan Mijn Wil zou denken. 
Mag je Hem bestendig inademen en mag alleen Hij je hartslag zijn. 

En uit liefde voor jou zegen Ik elke menselijke wil 
opdat zij zich ter beschikking stellen 

om het leven van Mijn eeuwig Willen te ontvangen. 
 

Liefste dochter van Mij, indien je wist hoe goed het is, 
hoe gelukkig Ik Me voel de kleine dochter van Mijn Wil te zegenen… 

Mijn Hart verheugt zich in het zegenen van zij 
die de oorsprong bezit, het leven van ons Fiat, 

die het begin, de oorsprong van het Rijk van Mijn Goddelijke Wil, 
zal bewerkstelligen. 

 

En terwijl Ik je zegen, stort Ik in jou 
de weldadige dauw van het licht van Mijn Goddelijk Willen 

dat je, door je stralend te maken, 
mooier zal doen verschijnen voor Mijn sacramentele blikken. 

En Ik zal me gelukkiger voelen in deze cel (tabernakel), 
kijkend naar Mijn kleine gevangen dochter (gevangen in bed), 

bekleed en gebonden met de zoete kettingen van Mijn Wil. 
 

En elke keer dat Ik je zegen, 
zal ik het leven van Mijn Goddelijke Willen in je laten groeien. 

Hoe mooi is het gezelschap 
van iemand die Mijn Goddelijke Wil doet. 

Mijn Wil brengt in de diepte van de ziel 
de echo van alles wat Ik doe in deze Heilige Hostie, 

en Ik voel me niet alleen in Mijn akten – 
Ik voel dat ze samen bidt met Mij 

en als onze smeekbeden, onze zuchten zich verenigen, 
vragen we om hetzelfde, 

dat de Goddelijke Wil gekend mag zijn 
en Zijn Koninkrijk spoedig mag komen.  

(uit deel 25) 
 

Fiat! 
 


