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De Dienares Gods 
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CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL 
 

Aan Hem  
die ons liefheeft en van de zonden heeft verlost door zijn bloed, 
die ons gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters 

voor zijn God en Vader,  
Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen! 

Amen. 
 

"Vrees niet. Ik ben het, de eerste en de laatste, de levende.  
Ik was dood, en zie, Ik leef in de eeuwen der eeuwen.  
En Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. 
En wie overwint, wie tot het einde mijn wil blijft doen, hem zal Ik 
macht geven over de heidenen, gelijk ook Ik die macht van mijn 
Vader heb ontvangen, en Ik zal hem de morgenster geven. 
En Ik zal zijn naam niet uitwissen uit het boek des levens, maar zijn 
naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. 
En Ik grif op hem de naam van mijn God en de naam van de stad 
van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat van mijn God uit de hemel 
neerdaalt, en de nieuwe naam die Ik draag. 
Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de 
deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem 
houden en hij met Mij. Wie overwint, hem zal Ik naast Mij plaatsen 
op mijn troon, zoals Ikzelf heb overwonnen en met mijn Vader zetel 
op zijn troon."   (uit de Apocalyps  –  getijdengebed-lezingendienst) 

 
'Jezus, ik hou van U, 

en geef me het Koninkrijk van Uw Goddelijke Wil, omdat ik van U hou!' 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

De laatst genomen coronamaatregelen laten het ons (momenteel) verder toe 
om op een veilige(!) manier samen te komen. Onze kerstnamiddagen kunnen 
dus doorgaan! We danken God in Zijn Willen! En daarom graag het volgende: 
 

UITNODIGING 
 
Hij die alles heeft geschapen, gaat Zich insluiten in een geschapen 
en zeer kleine Mensheid. Dit zijn werken enkel van een God - van 
een liefhebbende God - die tegen elke prijs het schepsel met Zijn 
Liefde wil vastbinden om geliefd te worden.          (BvdH dl 15, 16.12.1922) 

 

Er zijn 7 data waaruit je kan kiezen,  
we willen immers de groepjes klein houden:  

 

- zaterdag 11 december                                                                                

          - donderdag 16 december                                                                                 

          - zaterdag 18 december                                                                              

          - dinsdag 28 december  

          - donderdag 30 december 

          - zaterdag 8 januari 

          - zaterdag 15 januari 

!!! We komen samen van 13 u tot even over 16 u !!!  

(en dus niet langer vanaf 14 u – omwille van de verkeersdrukte) 

Zoals altijd word je verwacht in het Huis van de Goddelijke Wil - 
Varendriesstraat 30 Drongen, voor een conferentie en eucharistieviering 

 

*De kerstraamaffiches van Bradi Barth zullen voorradig zijn.                                                       
*Vanaf 16 december bidden we de kerstnoveen - zie FIAT II op blz 157                      
maar zie ook aparte en nieuwe brochure! 

 
WELKOM in Gods Verheven Willen! 

 
Graag tijdig verwittigen welke namiddag je verkiest, a.u.b. 
En moet je om een of andere reden dan toch nog afhaken, laat dit dan 
ook weten, a.u.b. 
Wie de kerstbrochure al heeft, brengt deze best mee, dank. 


