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De Dienares Gods 
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Alles wat we lezen in Luisa’s geschriften, 
alles wat aan bod komt in onze gebeds- en studiegroepjes, 

alles wat tijdens conferenties wordt doorgegeven 
handelt steeds weer over wat God ons opnieuw wil aanbieden: 

het leven in Zijn Goddelijke Wil zoals het heerst en regeert in de Hemel. 
Aan ons de uitnodiging, de opgave Hem lief te hebben met Zijn Liefde – 

in naam van allen uit het verleden, het heden en de toekomst… 
 
Bidden we met Luisa Piccarreta: 
 
‘Jezus, elk moment, elk uur wil ik U met heel mijn hart liefhebben. 
Met elke ademhaling heb ik U lief. Elk van mijn hartslagen en elke 
druppel van mijn bloed herhaalt ‘Liefde, Liefde’!  
Ik wil enkel Liefde omhelzen. Alleen over Liefde wil ik spreken. 
Enkel Liefde wil ik aanschouwen. Enkel Liefde wil ik horen.  
Altijd wil ik over Liefde nadenken. Enkel uit Liefde wil ik branden. 
Uitsluitend door Liefde wil ik worden verteerd. Enkel Liefde wil ik 
genieten. Alleen Liefde maakt mij tevreden.  
Enkel en alleen van Liefde wil ik leven en in Liefde wil ik sterven. 
Elk moment, elk uur wil ik allen oproepen om lief te hebben.  
Alleen en altijd met en in Jezus zal ik leven. In Zijn Hart zal ik me 
onderdompelen en samen met Jezus en in Zijn Hart zal niets dan 
‘Liefde, Liefde’ weerklinken en zeggen: ‘ik heb U lief’!  
O mijn Jezus, U bent een en al Liefde en Liefde wil ik, Liefde verlang 
ik, naar Liefde zie ik uit.  
Ik zal het zeggen met enige onzin en wellicht ook onsamenhangend 
omdat de geest zich niet volledig in woorden kan uitdrukken.  
Liefde nodigt mij uit, Liefde is mijn leven.  



 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

De Liefde verrukt mijn hart in de schoot van mijn Heer.  
Met Liefde maakt Hij mij dronken, met Liefde verrukt.  
Ik ben er enkel en alleen voor U en U enkel en alleen voor mij! 
Zullen wij, nu we alleen zijn, over Liefde spreken?  
O, laat mij toch verstaan hoezeer U mij liefhebt, gezien ik enkel in 
Uw Hart kan begrijpen wat Liefde is!’  
 

“Wil je dat Ik je over Liefde spreek? 
Luister dan Mijn geliefde dochter: Mijn Leven is Liefde. 

Als Ik adem heb ik je lief, als Mijn Hart klopt zeggen Mijn hartslagen 
niets anders dan ‘Liefde, Liefde’. Ik ben gek van Liefde voor je. 

Wanneer Ik beweeg, hecht Ik je vast aan Mijn Liefde. 
Met Liefde omring Ik je. Met Mijn Liefde streel Ik je, met Liefde val 

Ik je speels aan. Met Liefde flits Ik door je heen, met Liefde trek Ik je 
aan. Met Liefde voed Ik je en scherpe pijlen zend Ik naar je hart… 

Wil je over Liefde horen? 
Heel de Schepping spreekt je over Liefde. 

Als de sterren flikkeren vertellen zij je over Liefde. 
Wanneer de zon oprijst verguldt ze je met Liefde. 

Als ze schijnt in haar volle daglicht zendt ze je hart liefdespijlen. 
Als ze ondergaat zegt ze je dat Jezus uit Liefde voor jou is gestorven. 

Bij donder en bliksem stuur Ik je Liefde 
en geef Ik klapzoenen aan je hart. 

Liefde beweegt op de vleugels van de wind. 
Als de wateren murmelen strek Ik Mijn armen uit naar je. 

Wanneer de bladeren ritselen druk Ik je aan Mijn Hart. 
Als de bloem haar geuren afgeeft maak Ik je hart met Liefde blij. 

Heel de Schepping vertelt je in een stille taal als in koor: 
van jou wil Ik enkel leven van Liefde ontvangen. 

Ik wil Liefde, ik hunker naar Liefde, 
ik smeek je om Liefde vanuit je hart. 

Ik ben enkel tevreden indien je Mij Liefde geeft!” 
 

(deel 10, 28.11.1910 en 8.2.1911) 
 
Zaterdag 17 september zijn jullie allen heel hartelijk welkom! 
In Gods verheven Willen willen we samen Zijn immense Liefde 
beantwoorden en ons nog dieper verdiepen in de kennis over het 
Leven in de Goddelijke Wil. 
 

Oude Abdij  -  Drongen 
10 u tot 17 u 


