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De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 

SACRAMENTSDAG 
(voor meerdere landen op de tweede donderdag na Pinksteren, 

voor vele andere op de zondag erop volgend) 
  

Erken in het brood het lichaam dat hing aan het kruis, 
erken in de beker het bloed dat vloeide uit de zijde. 

Neem dan en eet het lichaam van Christus, 
neem en drink het bloed van Christus. 
De Heer heeft dit sacrament ingesteld 

als aandenken aan zijn lijden, 
als vervulling van de oude tekenen, 
als grootste van zijn wonderwerken. 

Neem dan en eet het lichaam van Christus, 
neem en drink het bloed van Christus. 

(Thomas van Aquino) 

 
 
EUCHARISTIEVIERING in de GODDELIJKE WIL 
 
SCHULDBELIJDENIS 
Wij vragen vergiffenis voor onze persoonlijke tekorten want we durfden 
God te beledigen. We keerden ons tegen Hem op hetzelfde ogenblik dat 
Hij ons liefhad. Tegelijkertijd zijn we hier ook in naam van de gehele 
mensengemeenschap. 
Nu we voor U staan, God, vragen we vergiffenis 
in naam van allen die ooit hebben geleefd, 
in naam van allen die nu leven 
en in naam van allen die nog zullen leven. 
Wij willen eveneens eerherstel brengen voor het zovele goede dat werd 
ontvangen zonder U dank, lofprijzing en aanbidding te geven. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERANDE 
Uit liefde voor het schepsel heeft God het universum geschapen, de 
sterren, de zon, de oceanen, de aarde, de vogels, de bloemen, de 
bomen, de regen, de wind,… 
Wij offeren dit alles door Jezus’ handen aan onze Schepper als akten 
van eerbetoon, liefde, zegen en lofprijzing, van een totaal ontledigd zijn 
aan onszelf en van onze eigen wil. 
Wij gaan Uw Goddelijke Wil binnen om voor en in plaats van allen liefde 
terug te schenken. Alleen in Uw verheven Goddelijke Wil is voldoende 
liefde te vinden om dit te doen. 
 
 
PREFATIE 
Met Maria, de engelen en alle heiligen, brengen wij nu, samen met alle 
generaties, lof, dank en glorie aan de Allerhoogste Vader. We doen dit 
in de vreugde van Zijn eeuwige Wil. Mag deze Goddelijke Wil afdalen op 
aarde en mag de menselijke wil opstijgen naar de hemel, zodat beide 
Willen zouden worden verenigd. 
 
 
SANCTUS 
Mijn God, wij komen aan de voeten van Uw hoog verheven Majesteit.  
In naam van de gehele menselijke familie van gisteren, vandaag en 
morgen gaan wij binnen in de Oneindigheid van Uw Goddelijke Wil.  
Wij doen dit in naam van allen om U te aanbidden en om U alle eer te 
geven die wij U als Schepper zijn verschuldigd. 
 
 
VREDESWENS 
De ware vrede kan enkel worden verkregen indien de menselijke wil 
volledig terugkeert naar de Wil van de Schepper waaruit hij ontstond. 
Laten we die vrede afsmeken en ook aan elkaar doorgeven. 
 
 
VOOR DE COMMUNIE 
Hemelse Mama, nog enkele ogenblikken en Jezus komt om in mij Zijn 
woonplaats te krijgen. Neem me daarom in Uw armen en breng me naar 
Hem. Raak me aan en verwijder het stof waarmee mijn hart is bevuild. 
Stort er al Uw liefde in, vervul het met Uw deugden en zegen het met 
Uw heilige handen zodat Jezus het door U verrijkt mag vinden en het 
nooit meer afwijst. 
Koningin van de Goddelijke Wil, plaats alles van Jezus in mij zodat Hij 
bij Zijn komst enkel Zichzelf zal vinden. Laat mij totaal in Hem verborgen 
zijn zodat Hij niet mijn liefde maar Zijn Liefde vindt. 
Sta toe, o Mama, dat mijn hart een geconsacreerde hostie wordt. 
Neem mij in Uw armen als ik naar het altaar ga en kom met Hem in mij. 
Met alle engelen en heiligen zullen Wij een hymne zingen van dank. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
NA DE COMMUNIE 
Welkom, mijn geliefde Jezus. Zie, onze Mama is hier, Zij die mij, om U 
gelukkig te maken, Haar liefde geeft om U te beminnen. Ik verenig mij 
met mijn hemelse Moeder en met Haar stem zeg Ik U, samen met Haar: 
‘O Jezus, ik hou van U’. 
Met Haar armen en die van mij wil ik zachte kettingen maken die U 
stevig aan me vastbinden zodat U verhinderd bent mij nog te verlaten. 
Ik aanbid U in mijn nietigheid en ik dank U zonder ophouden omdat U 
nu in mij bent. 
Overwin mij met Uw tederheid zodat zonde niet langer in mij bestaat en 
alles mag worden omgezet in liefde. 
En Jezus antwoordt:  
“Geef mij toch jouw wil zodat Ik hem kan uitwisselen tegen de Mijne. 
Dan kan Ik in jou het Koninkrijk vormen van Mijn Goddelijke Wil.” 
 
 
 
Uit het BOEK van de HEMEL (deel 12, 23.10.1917) 
 

de eerste akt die Jezus deed toen Hij Zichzelf ontving bij het 
instellen van de Eucharistie 
 
Deze morgen, na de gezegende Jezus te hebben ontvangen zei ik: 
‘Jezus, mijn leven, zeg me eens, wat was Uw eerste akt toen U 
Zichzelf sacramenteel ontving?’ 
 
En Jezus: “Mijn dochter, Mijn eerste akt was het vermenigvuldigen 
van Mijn leven in zoveel levens als er schepselen op de wereld 
kunnen bestaan. Zo kan elk, voor zich alleen, een leven hebben van 
Mij, een leven dat voortdurend bidt, dankt, voldoening geeft en 
liefheeft - enkel voor haar. Zo vermenigvuldigde Ik ook Mijn pijnen 
voor elke ziel, als had Ik alleen voor haar geleden en niet voor 
anderen. Op het verheven moment waarop Ik Mezelf ontving, gaf Ik 
Mij aan allen om Mijn Passie in elk hart te lijden, om hun harten te 
kunnen veroveren door middel van pijnen en liefde. Door geheel 
Mijn Godheid te geven, kreeg Ik heerschappij over allen. 
Maar ach, Mijn liefde werd door velen teleurgesteld. Ik wacht vol 
spanning op liefhebbende harten die Mij ontvangen en zich met Mij 
verenigen om zich in allen te vermenigvuldigen, en dan te verlangen 
en te willen wat Ik wil. Zo kan Ik tenminste van hen nemen wat de 
anderen Me niet geven en tevreden zijn hen te hebben 
overeenkomstig Mijn verlangen en Mijn Wil. Daarom, Mijn dochter, 
wanneer je Mij ontvangt, doe wat Ik deed. En Ik zal tevreden zijn 
dat tenminste wij allebei hetzelfde willen.”  


