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LATEN WE SAMEN BIDDEN 

IN DE VOETSTAPPEN VAN DE DIENARES VAN GOD 

LUISA PICCARRETA (vervolg) 

 

1ste HALTE: VIA MURGE 

2de HALTE: KERK SANTA MARIA MAGGIORE 

3de HALTE: TORRE DISPERATA 

4de HALTE: VIA LUISA PICCARRETA 

(plaats waar Luisa het grootste gedeelte van haar leven verbleef)  

1ste lector: In de Algemene Audiëntie van 1 februari 2012 belichtte 
Paus Benedictus XVI het aspect van de gehoorzaamheid aan de Wil 
van God:  "Elke dag vragen wij de Heer in het gebed van het Onze 
Vader: 'Uw wil geschiede op aarde als in de hemel' (Mt 6,10).      
Wij erkennen dus dat er een wil is van God en dat de 'aarde' alleen 
de 'hemel' wordt, de plaats waar liefde, goedheid, waarheid en 
Goddelijke schoonheid  aanwezig zijn indien Gods Wil er wordt 
verwezenlijkt. En dat is ook belangrijk in ons gebed: wij moeten 
leren meer op de Goddelijke Voorzienigheid te rekenen, aan God 
de kracht te vragen uit onszelf te treden om Hem opnieuw ons 'ja' 
te zeggen, om voor Hem te herhalen 'Uw wil geschiede', om onze 
wil gelijkvormig te maken aan de Zijne." 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2de lector:  Jezus openbaart de Dienares van God, Luisa Piccarreta, 
dat gehoorzaamheid alles was voor Hem: gehoorzaamheid liet Hem 
geboren worden, gehoorzaamheid deed Hem sterven, 
gehoorzaamheid deed Hem de dood overwinnen, versloeg de hel, 
bevrijdde de geketende mens, opende de Hemel en als een 
zegevierende Koning nam Hij bezit van Zijn Koninkrijk - niet enkel 
voor Hem maar voor al de kinderen die zouden gebruik maken van 
Zijn Verlossing (uit deel 2 – 1.9.1899).                                                                           
De meest weerzinwekkende en pijnlijkste gehoorzaamheid voor de 
Dienares van God begon op 28 februari 1899, de dag waarop haar 
biechtvader, Don Genarro De Genarro, haar gebood alles op te 
schrijven wat tussen haar en Jezus gebeurde.                                 
Enkel in de Eucharistie, die ze dagelijks ontving in de Mis die werd 
opgedragen in haar kamer, vond zij alle kracht om haar opdracht 
als slachtoffer en secretaris van de Goddelijke Wil te vervullen. 

3de lector:  Net als Luisa willen we God vragen ons gelijkvormig te 
maken aan Hem terwijl we al onze akten altijd doen in de Wil van  
God. Aan Hem onze intense en bestendige dank om de  'heilige 
gehoorzaamheid' van Luisa want dankzij haar hebben wij de 
mogelijkheid de Goddelijke Wil te kennen en erin te leven. 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 

Kom o Allerhoogste Wil, om te heersen op aarde!                                              
Raak alle generaties aan. Win en verover ze allemaal. Amen! 

 

5de HALTE: HET HUIS VAN DE DOCHTERS VAN DE GODDELIJKE IJVER 

(plaats waar Luisa Piccarreta 10 jaar leefde) 

1ste lector: Vandaag zal ik jullie spreken over de Eucharistie. De 
Eucharistie is in het hart van de 'christelijke initiatie', samen met 
het doopsel en de biecht, en het vormt de bron van het christelijke 
leven. Vanuit dit liefdessacrament vloeit eigenlijk elke authentiek 
pad van geloof, gemeenschap en getuigenis…   Jezus' gebaar op het 
Laatste Avondmaal is de ultieme dankzegging aan de Vader voor 
Zijn liefde en barmhartigheid. 'Dankzegging' betekent in het Grieks 
'Eucharistie'. Daarom wordt dit sacrament de Eucharistie genoemd:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het is de verheven dankzegging aan de Vader die ons zo liefhad dat 
Hij ons Zijn Zoon gaf uit Liefde. Dit verklaart waarom de term 
Eucharistie het geheel van die akt insluit, de akt van God en mens 
samen, de akt van Jezus Christus, waarlijk God en Mens.                                                     
De Eucharistie is het hoogtepunt van Gods reddend handelen: de 
Heer Jezus, door voor ons gebroken brood te worden, stort over 
ons al Zijn barmhartigheid en liefde uit om elk hart te vernieuwen, 
ons leven en onze manier van omgaan met Hem en onze broeders. 
Wij zullen God nooit voldoende danken voor de gave ons gegeven 
in de Eucharistie! Het is waarlijk een groot geschenk en daarom is 
het ook zo belangrijk op zondag naar de Mis te gaan. Ga niet enkel 
naar de Mis om te bidden maar om de Communie te ontvangen, 
het brood dat het Lichaam is van Jezus Christus die ons redt, 
vergeeft en verenigt met de Vader. Het is zo mooi om dit te doen! 
En we gaan elke zondag naar de Mis omdat dit de dag is van de 
Verrijzenis van de Heer. Daarom is de zondag voor ons van zo een 
belang. Het is in de Eucharistie dat we ervaren hoe we tot de Kerk 
behoren, tot het volk van God, het Lichaam van God, van Jezus 
Christus. We zullen nooit volledig de waarde en de rijkdom ervan 
begrijpen. Vragen we Hem dat dit Sacrament Zijn tegenwoordig-
heid in de Kerk levendig blijft houden en onze gemeenschap in 
naastenliefde vorm blijft geven naar het verlangen van de Vader. 
(paus Franciscus – algemene audiëntie – 5 februari 2014) 

2de lector:  Hier te Corato werd een huis opgericht, gewild en 
opgelegd als eervolle herinnering aan Kanunnik Annibale Maria di 
Francia. Trouw aan de wilsbeschikking van hun stichter, hebben zijn 
kinderen (de orde door hem gesticht) uitgevoerd wat hij verlangde. 
Zij gaven dit huis de naam: ‘Huis van de Goddelijke Wil’, zoals de 
eerbiedwaardige priester het wou. Hij, ook zijn zonen en dochters, 
verlangden dat ik er zou binnengaan. En op de eerste dag, de dag 
van de opening zelf, kwamen de eerwaarde zusters in hun 
goedheid mij halen. Ze brachten mij naar een kamer van waaruit ik, 
zodra de deur is geopend, het tabernakel kan zien, de Eucharistie 
kan volgen en me juist onder de blikken bevind van mijn 
sacramentele Jezus. O, hoe gelukkig ben ik… 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

Op de dag van de opening van dit huis was er heel veel beweging. 
Men zag allerlei mensen, waaronder zusters en kleine kinderen. 
Het was een komen en gaan van velen. Ik was onder de indruk. En 
mijn zachte Jezus die bewoog binnenin mij, zei me: “Mijn dochter, 
de groep mensen die je hier ziet voor de opening van het ‘Huis van 
Mijn Goddelijke Wil’ staat symbool voor de groep mensen in 
Betlehem toen Ik werd geboren. De herders kwamen en gingen om 
Mij, het kleine Kind, te bezoeken. Dit bevestigde allen Mijn 
geboorte. Op dezelfde manier wijzen al deze mensen die zich hier 
bewegen, de hergeboorte aan van het Rijk van Mijn Goddelijke Wil. 
Zie hoe geheel de Hemel Mijn geboorte deed weerklinken wanneer 
de engelen, bij het vieren ervan, Mij aankondigden bij de herders. 
Het zette hen in beweging en liet hen bij Mij komen.                          
In deze herders herkende Ik de eerste vruchten van het Rijk van Mijn 
Verlossing. Zo herken Ik nu, in deze groep mensen, meisjes en 
zusters, het begin van het Rijk van Mijn Goddelijke Wil.  

O, hoe jubelt en verheugt zich Mijn Hart! Heel de Hemel viert feest. 
Net zoals de engelen Mijn geboorte vierden, zo vieren zij het begin 
van de hergeboorte van Mijn 'Fiat' in het midden van de schepselen. 
(BvdH – 7.10.1928)      

3de lector: Luisa wou U altijd volkomen liefhebben door Uw Wil te 
volgen. O, Jezus, leer ook ons lopen en altijd onze stappen te zetten 
naast U. 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 

Kom o Allerhoogste Wil, om te heersen op aarde!                                              
Raak alle generaties aan. Win en verover ze allemaal. Amen! 

+ + + + + + + 
En deze week lazen we in LICHT OP JE DAG: 

Wat ik je aanbeveel  is dat jij je kruisen ziet als veelvuldige bezoeken van 
Jezus. Hij brengt je het leven in de Goddelijke Wil zodat het in jou kan 
regeren en jou al Zijn liefde als voedsel kan geven. (10 mei) 

Indien Jezus Zijn Wil niet in je vindt, vindt Hij ook niet het geschikte 
materiaal om van jou een heilige te maken. (14 mei) 


