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ZONDAG van de DRIE-EENHEID 
 

Onmetelijke majesteit 
en macht van de Drievuldigheid, 

o zalig, ondoorgrondelijk licht, 
o kracht die tijd en ruimte sticht. 

Uw zorg en uw voorzienigheid 
bezielt de wereld wijd en zijd, 
hemel en aarde onderhoudt 
uw ene liefde duizendvoud. 

Gij zijt, o Vader, liefdesbron, 
Gij zijt, o Zoon, de klare zon, 
de Geest die uit U beiden is, 
is niets dan licht en lafenis. 

Uit U, o God, o scheppend Woord, 
Drievuldigheid, vloeit alles voort. 

Gij onderhoudt het door uw kracht, 
Gij siert het door uw eigen pracht. 

Maak ons, uw mensen, waarlijk rein, 
die toch de kroon der schepping zijn, 

maak ons tot tempels, wit en licht, 
die blinken voor uw aangezicht. 

Maak, levend licht, ons rein van zin, 
dan stemmen wij met engelen in 

en zingen in het hemels hof 
U eeuwig dankbaar eer en lof. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

“Gezegende dochter, Mijn Wil schept licht in de ziel en licht geeft 
kennis. Licht en kennis beminnen elkaar en doen liefde ontstaan.  

           Dus, waar Mijn Verheven Wil heerst, 
heerst de Allerheiligste Drie-eenheid in akt.   

Onze aanbiddelijke Godheid wordt er van nature toe gebracht om, 
op onweerstaanbare wijze - zonder ooit te onderbreken - bestendig 
voort te brengen. En de eerste scheppende akt gebeurt in Onszelf. 

De Vader brengt Mij voortdurend voort, en Ik, Zijn Zoon, voel Mij 
voortdurend voortkomen uit Hem. De Hemelse Vader brengt Mij 
voort en houdt van Mij, Ik ben voortgebracht en heb Hem lief, en 
vanuit De Ene en de Ander ontstaat Liefde.                                     
Deze scheppende akt - zonder ooit op te houden - omsluit al onze 
bewonderenswaardige kennis, onze geheimen, onze zaligheden, de 
tijden, onze gezindheden, onze kracht en wijsheid – alles wat de 
eeuwigheid omvat, in één enkele scheppende akt die het geheel 
van ons Goddelijke Wezen vormt.                                                                       
Nu lijkt deze wederzijdse Liefde van Ons, die de Derde Persoon van 
Ons Opperwezen vormt en onafscheidelijk van Ons is, niet tevreden 
te zijn met Onze scheppende akt in Onszelf. Hij wil deze buiten 
Onszelf voortbrengen - in de zielen – en zie, Wij vertrouwen de 
taak toe aan Onze Wil bezield door Onze Liefde, om in de zielen af 
te dalen en met Zijn licht onze goddelijke generatie te vormen.   

Maar dit kan Hij enkel doen in wie in Ons Willen leeft - erbuiten is 
er geen plaats om Ons goddelijk leven te vormen. Ons woord zou 
er geen gehoor vinden om naar zich te laten luisteren, en omdat 
Onze kennis zou ontbreken, zou Liefde niet de substantie vinden 
om voort te brengen – en dat laat zien waarom Onze Allerheiligste 
Drie-eenheid in het schepsel in verwarring is gebracht.                     
Wees daarom aandachtig bij het luisteren naar wat dit licht je wil 
vertellen, om ruimte te geven aan zijn scheppende akt." 

(deel 31 – 14.8.1932) 


