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14 september 

KRUISVERHEFFING 
 

Hij heeft zichzelf ontledigd                                                      
en als mens verschenen heeft Hij zich vernederd                       

door gehoorzaam te worden tot de dood,                                      
tot de dood aan een kruis.                                     

Daarom heeft God Hem hoog verheven.                                        
(uit de Christushymne) 

 

Jezus in de Uren van de Passie: 

"Aanbiddelijk Kruis, u was het verlangen van Mijn Hart en de 
marteling van Mijn Liefde. O Kruis, zetel van Wijsheid, u alleen 
zal ware heiligheid leren. Heerlijk Kruis, u bent Mijn troon." 

 

Wij aanbidden U, o Christus, en wij zegenen U omdat U met 
Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 september 

ONZE-LIEVE-VROUW VAN SMARTEN 
Zalig zijt Gij, Maria.                                                                     
Zonder te sterven                                                                             

hebt Gij onder het kruis van de Heer                                                
de palm van de marteldood verdiend. 

Luisa tot Maria in het laatste Uur van de Passie: 

"Moeder van Smarten, laat mij niet alleen. Neem mij met U mee 
maar leg eerst mijn hele zijn in Jezus neer. Ledig mij van alle 
dingen om alles van Jezus in mij te kunnen plaatsen, zoals U 
Hem hebt geplaatst in U. Begin in mij uw opdracht als Moeder, 
die Jezus U gaf op het Kruis. Laat uw Hart zich geroepen voelen 
door mijn uiterste armoede. Sluit mij met uw handen helemaal 
in Jezus in. Sluit de gedachten van Jezus in mijn geest, opdat mij 
geen andere gedachte zou verstoren. Sluit Jezus’ ogen in de 
mijne, zodat Hij nooit uit mijn gezichtsveld verdwijnt.                
Plaats Zijn gehoor in dat van mij, opdat ik Hem altijd zou horen 
en in alles Zijn verheven Wil zou volbrengen.                                  
Breng Zijn gezicht in het mijne opdat, wanneer ik het zo 
geschonden zie uit Liefde voor mij, ik Jezus zou liefhebben, diep 
medelijden zou tonen en eerherstel zou brengen.                      
Leg Jezus’ tong in die van mij. Zo zal ik kunnen spreken, bidden 
en onderricht geven met Zijn tong.                                            
Plaats Zijn handen in die van mij, opdat elke beweging die ik 
maak en elk werk dat ik verricht, leven zou ontvangen van Jezus’ 
werken en handelingen.                                                                
Plaats Zijn voeten in de mijne, opdat elke stap die ik zet voor de 
andere schepselen een leven zou betekenen van redding, kracht 
en geestdrift.                                                
Terwijl U Zijn Hart zal insluiten in dat van mij, zal U mij toestaan 
met Zijn Liefde te leven, met Zijn verlangens en met Zijn pijnen."  



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Huis van de Goddelijke Wil 
Varendriesstraat 30 

9031 Drongen 

Father Robert YOUNG op zaterdag 10 augustus, we waren met 
heel veel! Wie erbij was beleefde een meer dan gezegende dag! 
Enkele gedachten die werden aangehaald: 

Alles van Gods eigen goddelijke macht wordt ons gegeven door de kennis 
van Hem die ons riep tot Zijn eigen heerlijkheid. Door deze kennis worden 
wij deelnemers aan de goddelijke natuur. Dit  beschrijft zo goed wat de 
gave is van de Goddelijke Wil.                                                                 

Waarom spreekt Jezus zo vaak tot Luisa over kennis?                          
Waarom spreekt God zo vaak over kennis?                                               
Omdat je niet kunt liefhebben wat je niet kent. En je kunt niet bezitten wat 
je niet lief hebt. Wat zegt de oude catechismus op de vraag waarom we 
geschapen zijn? Om God te kennen, om God lief te hebben en om God te 
dienen. Het eerste is echter te kennen, want als je God niet kent, kan je 
Hem niet liefhebben. Dat is hoe Hij ons heeft geschapen. Onze wil, die onze 
mogelijkheid is om lief te hebben, moet van het verstand ontvangen... Maar 
de wil is de bron van liefde en niet het verstand. Thomas van Aquino zegt 
dan “dat is waar, maar je kunt niet liefhebben wat je niet kent”. Beide zijn 
dus noodzakelijk. Verder geeft God ons het geheugen, zodat we niet 
verliezen en vergeten wat we eens hebben geleerd.                                        
De wil, het verstand en het geheugen zijn de woonplaats van de Drie-
eenheid in ons leven. Augustinus noemt dit ‘het psychologische bewijs van 
het bestaan van God’. Want deze drie delen van onze ziel kunnen niet van 
elkaar worden gescheiden, evenmin als de drie Goddelijke Personen van 
elkaar kunnen worden gescheiden.  

Johannes van het Kruis zegt ons dat deze kennis van God hier op aarde 
begint en niet in de hemel. Daarom begint ook de deelname aan Gods 
goddelijke natuur hier op aarde en niet in de hemel. Hier worden we al 
uitgenodigd om in innerlijke gemeenschap te leven met God. Dit is Leven 
in de Goddelijke Wil. Daarom is het zo belangrijk er steeds meer kennis 
over te verwerven door de geschriften van Luisa blijvend te lezen en te 
bestuderen, en er conferenties over te volgen en in groepen rond samen te 
komen. 

Wat God wil is dat Zijn eeuwige wijze van handelen wordt verenigd met 
alle verscheidene kleine en veranderende dingen die wij doen in ons leven: 
onze akten in Zijn Eeuwige Akt. Dit maakt ons leven in Gods ogen zo 
kostbaar. Het gaat om de gemeenschap - het versmelten - van onze 
menselijke wil en Zijn Goddelijke Wil. Dit is de reden waarom Hij zegt 
waakzaam te zijn en aandachtig, want elk afzonderlijk moment biedt een 
nieuwe mogelijkheid. Laten we geen enkele mogelijkheid verloren gaan... 

 


