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

voor vele andere op de zondag erop volgend) 
 

 
 
“De God AANBIDDEN van Jezus Christus, die van zichzelf gebroken brood 
heeft gemaakt, is de beste en meest radicale remedie tegen de afgoderijen 
van gisteren en vandaag. Neerknielen voor de Eucharistie is een belijdenis 
van vrijheid... Wij knielen alleen voor het Heilig Sacrament, omdat wij 
weten en geloven dat de enige ware God daarin aanwezig is... Wij buigen 
voor een God die zich als eerste voor de mens heeft neergebogen als de 
goede Samaritaan... Het Lichaam van Christus aanbidden wil zeggen, 
geloven dat in Hem, in dat stukje brood, Christus werkelijk aanwezig is, die 
ware zin geeft aan het leven, aan het immense heelal en aan het kleinste 
schepsel, aan heel de mensengeschiedenis evenals aan het kortste 
bestaan. Aanbidding is het gebed dat de eucharistieviering en de 
communie laat voortduren en waarin de ziel zich blijft voeden.”      
(paus Benedictus XVI, hoogfeest van Sacramentsdag, 2008) 

zie RONDZANG AANBIDDING – FIAT III (straks heruitgegeven) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

Luisa dacht eraan hoe goed het voor anderen was om bij het heilig 
Sacrament te zijn, terwijl zij deze zegen moest ontberen. En Jezus 
zei haar: “Mijn dochter, wie Mijn Wil doet en erin leeft, bevindt zich 
samen met Mij in het tabernakel en deelt in Mijn pijn, in de kilte, de 
oneerbiedigheid en in al wat diezelfde zielen bewerkstelligen in Mijn 
sacramentele aanwezigheid. Wie leeft in Mijn aanwezigheid moet in 
alles uitmunten en heeft altijd de gereserveerde ereplaats. Wie 
ontvangt er nu meer, wie voor Mij zit of wie in Mij leeft?” (deel 12, 

4.7.1917) 

“Wat geeft Mij de hostie? Niets. Niet een ‘ik hou van U’ - geen 
zuchtje, geen hartslag, niet een enkele stap om Mij te vergezellen. Ik 
ben alleen en vele keren bedrukt – verbittert - Mij die eenzaamheid 
en barst Ik uit in tranen. Hoe zwaar is het voor Mij niemand te 
hebben tot wie Ik een woord kan zeggen. Ik leef in een nachtmerrie 
van diepe stilte. Wat kan de hostie Mij geven? Alleen de schuilplaats 
om Mij in te verbergen… Het verschil tussen elk sacramenteel 
Leven van Mij en al deze die Ik vorm in wie in Mijn Wil leeft is 
onberekenbaar... Het gaat er hoofdzakelijk om dat Wij nooit alleen 
zijn en het hebben van gezelschap is de grootste vreugde dat zowel 
het Goddelijke als het menselijke leven verrukt. Weet dat, wanneer 
Ik Mijn Leven vorm in de gedachte van het schepsel dat in Mijn Wil 
leeft, Ik  het gezelschap voel van het menselijke verstand dat Mij het 
hof maakt en Mij liefheeft. Dat schepsel begrijpt Mij en plaatst haar 
geheugen, verstand en wil in Mijn Almacht. En gezien deze drie 
vermogens werden geschapen  naar Ons beeld en gelijkenis voel Ik 
Ons eeuwig geheugen... ons als gezelschap gegeven. Ik voel het 
gezelschap van Mijn Wijsheid, die Mij begrijpt, en ook het 
gezelschap van de menselijke wil, versmolten met die van Mij, die 
Mij met eeuwige Liefde bemint. Hoe kon Ik dan niet voor elk van 
haar gedachten net zo veel van Onze Levens vermenigvuldigen?...                                                               
Wat een mooi gezelschap is iemand die in Onze Wil leeft! Er bestaat 
geen gevaar dat zij Ons alleen laat, Wij zijn onderling 
onafscheidelijk. Daarom is leven in Onze Wil het wonder der 
wonderen… Wij brengen de ziel in de toestand waarin we haar 
hebben geschapen. Weet ook dat elk Goddelijk Leven van Ons zeeën 
van Licht en Liefde ontketent, zeeën van Wijsheid, Schoonheid en 
Goedheid die zich over het schepsel uitstorten...” (deel 36, 21.8.1938) 


