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ASWOENSDAG 

 
begin van de vastentijd 

 
Luisa denkt na over het moment waarop Jezus afscheid neemt van 
Maria om 40 dagen de woestijn in te trekken. Als zijzelf al zoveel te 
lijden heeft bij het een korte tijd Jezus te moeten missen, hoe moet 
de Hemelse Mama dan vanaf dat moment niet hebben geleden.   
En Jezus zegt tot Luisa: "Mijn dochter, Wij leden allebei bij het van 
elkaar afgescheiden zijn maar Wij doorstonden Onze smart op een 
goddelijke manier, niet op een menselijke. Daardoor maakte het 
Ons niet los van geluk, noch van onverstoorbare vrede. Ik vertrok 
'gelukkig' naar de woestijn en 'gelukkig' bleef Mijn Hemelse Mama 
achter. Pijn geleden op een goddelijke manier heeft immers niet het 
vermogen om zelfs maar een beetje het goddelijke geluk, dat einde-
loze zeeën van vreugde en vrede bevat in de schaduw te stellen. 
Pijnen doorstaan op een goddelijke manier lijken kleine water-
druppels in een immense zee, waarbij de kracht van de golven deze 
in geluk kan veranderen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pijnen geleden op een menselijke manier zijn daarentegen in staat 
waar geluk te breken en vrede te verstoren – de goddelijke manier 
nooit. Meer nog, gezien Mijn Koningin Mama door genade de Zon 
van Mijn Wil bezat en Ik van nature. De Zon bleef dus in Haar, de 
Zon bleef in Mij, maar de stralen scheidden zich niet gezien licht 
onscheidbaar is. Zo bleef Zij in datzelfde licht in Mij en volgde Ze 
Mijn akten, en Ik bleef in Haar als centrum van leven. Hoewel de 
scheiding er in werkelijkheid wel was, was zij slechts ogenschijnlijk. 
In wezen waren Wij met elkaar versmolten en onafscheidelijk daar 
het licht van de Goddelijke Wil Onze akten gemeenschappelijk 
maakte als waren zij één enkele.  

Bovendien ging Ik naar de woestijn om diezelfde Goddelijke Wil van 
Mij terug te roepen die de schepselen veertig eeuwen lang uit hun 
midden hadden weggelaten. En daarom wou Ik veertig dagen lang 
alleen zijn om eerherstel te brengen voor de veertig eeuwen 
menselijke wil waarin Mijn Wil Zijn Rijk niet bezat te midden van de 
menselijke familie. Met Mijn Goddelijke Wil wou Ik Het opnieuw in 
hun midden roepen om Hem te doen heersen. Bij terugkomst uit de 
woestijn plaatste Ik Het in Mijn Mama, samen met al die Goddelijke 
Wil-akten die schepselen hadden verworpen en als in een woestijn 
hadden gehouden. Zo kon Zij de getrouwe bewaarplaats zijn, de 
hersteller van het Rijk van Mijn Wil en Zij die Het afsmeekt. Alleen 
de Soevereine Vrouw kon dit zo grote tegoed bezitten gezien Zij in 
Zich de ware Goddelijke Wil bezat die dezelfde Wil kon bevatten die 
de schepselen hadden verlaten. Hoe zouden Wij Ons dan hebben 
kunnen bezighouden met de pijn van veertig dagen lang van elkaar 
gescheiden te zijn wanneer het over het herstellen ging, over het 
terugroepen van Onze Goddelijke Wil om in het midden van de 
schepselen te heersen? In Ons leed waren Wij daardoor meer dan 
gelukkig gezien Wij het Rijk van het Verheven Fiat in veiligheid 
wilden brengen. En de Hemelse Koningin wachtte vol verlangen op 
Mijn terugkomst om de nieuwe Zon in bewaring te krijgen, om met 
haar liefde al Zijn akten die de menselijke ondankbaarheid hadden 
verworpen te beantwoorden. Zij handelde als een ware Mama voor 
Mijn Goddelijke Wil en tegelijkertijd als een ware Moeder van alle 
schepselen. Zij smeekte voor allen om leven en geluk en om de 
vreugde het Rijk van het Eeuwig Fiat te bezitten." (dl 22 – 8.9.1927) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
 

DE VIERENTWINTIG UREN VAN DE PASSIE 
VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS 

 

 
 

Luisa - in haar gebruikelijke toestand – vond een gewonde vrouw in het 
midden van de straat. Jezus zei: “Mijn dochter, deze vrouw is het beeld van 
Mijn Kerk. Zij is altijd edel, vol majesteit en heilig… Haar oorsprong komt 
voort uit de Zoon… Maar tot wat voor een bedroefde toestand werd Mijn 
Kerk herleid?... Haar eigen kinderen zijn als ontwrichte ledematen…" 
                                                                     (uit het Boek van de Hemel, deel 17 – 6.9.1924) 

 
UITNODIGING 

 

Onze vasten, onze veertigdagentijd, is weer begonnen. Hoe mooi en 
ook nodig is het om in de huidige toestand waarin we zijn verzeild 
geraakt, samen de UREN van de PASSIE te overwegen.  
Welkom op een van volgende dagen/data telkens van 13  tot 16.30u: 

 

zaterdag 26 maart 
donderdag 31 maart 

zaterdag 2 april 
zaterdag 9 april 
dinsdag 12 april. 

 

Afspraak in het 'Huis van de Goddelijke Wil' te Drongen. 
Na een inleiding aan de hand van een passage uit het Boek van de 
Hemel, waaruit bovenvermeld stukje werd genomen, overwegen we 
Jezus’ Lijden aan hand van de Uren van de Passie. Daarna vieren we 
Eucharistie. Eindigen doen we met een kop koffie/thee.  
 
Breng je boek mee van de Passies en je gebedenboekje, op 12 april 
ook je Kruiswegboekje. 
 
Wil je deelname tijdig bevestigen a.u.b. Dankjewel!  


