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Vandaag is het 5 november… Precies 5 jaar geleden kwam 
hier vanuit de Verenigde Staten (Tampa in Florida) het 
indroevig bericht binnen dat Fr. Robert YOUNG plots was 
overleden… Een hevige pijn voor de internationale werking 
van de Goddelijke Wil die tot op vandaag blijft nazinderen. 
 

 
 

Maar hoe dankbaar blijven we Gods Willen voor alles wat 
Fr. Robert ons leerde en voorleefde. Wat een leerschool 
bood hij ons aan, wat een rijkdom liet hij ons achter. 
Zijn gegeven retraite in september 2017 werd zijn laatste, 
de al geplande retraite voor 2018 ging nooit door… FIAT… 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
En uit zijn laatste retraite aan ons, deze volgende passage: 
 
We verenigen ons met het perfecte Fiat van Maria opdat alles wat 
we leren mag gebeuren  in de Wil van God voor het goed van allen.            

deel 18 – 6 december 1925 (slot)                                                            
De mens is de nieuwe hemel - nog meer dan de hemel boven de 
aarde. Men kan zeggen dat elk schepsel een levende ster is.      
Wat de eerste mens Adam deed, tot aan de laatste mens die zal 
komen, alles moest gebeuren om onderling gemeenschappelijk te 
zijn. Zo moest de mens niet alleen zijn de sterkte bezitten, maar 
de sterkte van allen. Alles moest onderling gemeenschappelijk 
zijn. Mijn Wil, meer dan elektriciteit, moest de onderlinge band 
tot stand brengen en de verbinding van al wat goed en heilig is. 
En ondanks ieder mens zijn eigen taak moest vervullen en zich 
moest bezighouden met verschillende handelingen - omdat allen 
moesten vertrekken van het uitgangspunt van Mijn Wil - moesten 
ze allemaal omgezet worden in licht, en daarom moest elk van 
hen licht zijn voor de ander. Daarom was Mijn droefheid zo groot 
bij het zien van deze in verwarring gebrachte hemel van de 
schepselen, wat onbegrijpelijk is voor het menselijk schepsel! Eens 
Mijn Wil was verwijderd, die allen verbindt en alles samenbindt, 
kwam er wanorde, verwarring, onenigheid, zwakheid, duisternis. 
Arme hemel van de schepselen, je bent niet langer herkenbaar! 
Enkel leven in Mijn Willen zal deze hemel weer herordenen en zal 
hem doen schitteren met nieuw licht.  

Daarom zeg Ik jou dat Ik allen en alles wil vinden in jou. Mijn Wil, 
eerste akt van alle hemelse en aardse schepselen, zal je de 
verbinding brengen van al hun akten, en jij zal verbonden blijven 
met hen en zij met jou. Dus, het leven in Mijn Willen sluit alles en 
allen in. Wees daarom aandachtig, Ik wil jou het grootste geven 
dat bestaat maar van jou verlang Ik grote dingen en de hoogste 
aandacht. Wie veel geeft, wil veel ontvangen.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is goed eraan te denken dat elektriciteit, radio, televisie, 
auto’s,… dat dit alles er kwam tijdens het leven van Luisa. Al deze 
technologie biedt ons een mooi hedendaags beeld van leven in de 
Goddelijke Wil. Jezus gebruikt vaak het beeld van elektrische 
golven of stroom om de vereniging aan te duiden van Zijn Wil met 
de wil van ieder van ons. In deze passage gaat het niet enkel over 
het feit dat wij het licht ontvangen van de Zon van Gods Wil maar 
ook over hoe elk van ons als een ster is die de anderen licht geeft.  
‘Meer dan elektriciteit moest Mijn Wil de onderlinge band tot stand 
brengen, de eenheid tussen alle schepselen.’ De Wil van God die 
Adam verloor bevatte niet alleen hun eenheid met God maar ook 
de eenheid met de gehele Schepping. Ieder was er om licht te 
geven aan de ander. En dit is natuurlijk het grote verdriet van God 
wanneer Hij ziet dat de orde van Zijn Licht en Zijn Wil wordt 
verbroken. Dit is wat we zien in de wereld, zeker vandaag: er is 
zoveel wanorde, verwarring, verdeeldheid, gebrokenheid, zelfs in 
de families. De menselijke wil is immers niet langer verenigd met 
de Goddelijke Wil. Zo is ook de eenheid onder de schepselen 
verbroken. En maar nog eens, dit is de reden waarom Hij de 
Goddelijke Wil in ons wil vinden. Wanneer wij open staan om te 
ontvangen, zal Zijn Wil ons de verbinding brengen met alle andere 
akten van de schepselen. Leven in de Goddelijke Wil omvat, 
omhelst echt alles en iedereen. Daarom kunnen we zeggen dat 
enkel de akten gedaan met de menselijke wil én de Goddelijke Wil 
de wereld kunnen veranderen en beter maken. Alleen deze akten 
kunnen de eenheid herstellen van de menselijke en de Goddelijke 
Wil maar ook de eenheid van de wil van alle mensen onderling.  

Dit is een grote oproep maar eveneens een grote zending, een 
groot werk dat we hebben te doen. ‘Gezien Ik je veel heb gegeven, 
wil Ik - in ruil - van jou veel terug ontvangen’. 

Laat dus alles wat we doen steeds weer een akt zijn in de 
Eeuwige Akt van God! 


