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3.6.2016   -   FEEST VAN HET HEILIG HART 

HYMNE 
 

Uw hart is als de ark van God, 
zijn wet bevat het, zijn gebod, 

maar niet de wet van toentertijd, 
van dienst en onderdanigheid. 

 
De nieuwe wet die liefde is, 

genade en vergiffenis, 
waarmee het nieuw verbond begint 
van Christus die zijn volk bemint. 

 
O hart dat liefde en trouw bewaart, 
o tempel Gods die blijft gespaard, 

wiens voorhangsel niet wordt gescheurd, 
wat in de wereld ook gebeurt. 

 
Uit liefde werd uw hart doorwond 

dat het voor allen open stond, 
en in het bloed dat wordt gestort, 
verborgen liefde zichtbaar wordt. 

 
Zo heeft uw lijden diepe zin, 
uw bloed en liefde is daarin; 

tweevoudig offer wordt geplengd 
dat Gij als hogepriester brengt. 

 
Wie zou niet eeuwig dankbaar zijn 

voor zoveel liefde, zoveel pijn, 
wie zou niet hartelijk en oprecht 

voorgoed aan Christus zijn gehecht? 
 

U, Jezus, zij de lof gewijd, 
uw hart is vol barmhartigheid, 

U met de Vader zij de eer, 
U met de Geest voor immermeer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit ‘VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL’ – deel II                            
het FIAT van de VERLOSSING (blz 397) 

“Daarom kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de ene als bij de andere 
die met Hem was gekruisigd, de benen stuk. Toen zij echter bij Jezus 
kwamen en zagen dat Hij reeds dood was, sloegen zij Hem de benen niet 
stuk, maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; terstond 
kwam er bloed en water uit. Die het gezien heeft getuigt hiervan; zijn 
getuigenis is waar en hij weet, dat hij de waarheid zegt, opdat ook gij zoudt 
geloven. Dit is gebeurd opdat de Schrift zou vervuld worden: ‘Van zijn 
gebeente zal niets worden verbrijzeld’ (Ex 12,46), terwijl nog een ander 
Schriftwoord zegt: ‘Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken’   
(Ps 34,21 en Zach 12,10)” (Joh 19,32-37). 

In het drieëntwintigste uur van de UREN VAN DE PASSIE ziet Luisa hoe één 
van de soldaten Uw Hart met een lans doorboort en ze wordt door vreugde 
overrompeld. Het is immers de ultieme bevestiging van Uw mateloze 
Liefde voor ons. Uit Uw doorstoken Hart stromen alle sacramenten en 
voortaan zal heel het leven van Uw Kerk er blijven in kloppen. Ook al wie 
ontmoedigd en verworpen zijn zullen er steeds een vredige schuilplaats in 
vinden. Maar in dat Allerheiligste Hart zult U ook alle ontheiligingen en 
ondankbaarheden voelen. Geliefde Heer, samen met Luisa leven ook wij 
voortaan met een gewond hart.  

Op dat unieke moment waarop Uw Hart wordt doorstoken, verenigen wij 
ons met onze Moeder. Zij ondergaat een ware doodsstrijd U zo doorboord 
te zien. Schenk ons de genade, Jezus, om samen met Maria, met Luisa en 
de heiligen van de Nieuwe en Goddelijke Heiligheid Uw Hart binnen te 
gaan, waarin Uw Dochter hoort hoe de Moeder van God haar eerherstel 
uitdrukt. Mogen de gebeden van Maria in Uw Allerheiligste Hart ons 
zonder ophouden insluiten in Uw hoogst Heilige Wil. Zo zullen wij 
bestendig kunnen tussenbeide komen voor onze broers en zussen in nood. 

Verder openbaarde U Luisa, dat telkens zij Uw aanwezigheid niet kon 
ervaren, er een Goddelijke wonde werd gevormd die Uw eigen Hart 
verwondde. Die verwonding, zei U, is als balsem en verzacht Uw vele 
Wonden veroorzaakt door vergetelheid, onverschilligheid en minachting. 
Als de ziel zich vergeten en verlaten voelt, of gevoelloos en koud, of dor en 
droog, of vertroebeld en als verloren, en zij dit alles bovendien uit liefde 
voor U ondergaat, is dat een Goddelijke verwonding. En, Jezus, deze 
verwonding raakt Uw Liefde en troost U heel intens (deel 12, 1.8.1918). 
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4.6.2016   -   Onbevlekt Hart van Maria     

Uit ‘DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL’        
Meditatie 3  (blz 160) 

We legden Jezus in de armen van de priester Simeon, die Het aan de 
Eeuwige Vader opdroeg voor de redding van allen. Tijdens die opdracht 
herkende hij, door God geïnspireerd, het Goddelijke Woord. Hij jubelde zijn 
immense vreugde uit en aanbad en dankte het dierbare Kind. Na de 
opdracht gedroeg hij zich als profeet en hij voorzegde al Mijn smarten. Ach, 
hoe liet het hoogste Fiat Mijn moederhart, trillend van smart, de dodelijke 
tragedie voelen van alle pijnen die Mijn Goddelijke Zoon zou te lijden 
hebben! Ieder woord was als een snijdend zwaard dat Mij doorstak. Maar 
wat Mijn Hart het meest doorboorde, was te horen dat dit hemelse Kind 
niet alleen de redding maar ook de ondergang van velen zou zijn en het 
mikpunt van tegenstellingen. Wat een pijn! Wat een verdriet! Indien Gods 
Wil Mij niet had ondersteund, was Ik op slag van puur verdriet gestorven. 
Hij bezielde Mij integendeel om in het Koninkrijk van Zijn Goddelijke Wil 
het Rijk van smarten te beginnen vormen. Zo verkreeg Ik, naast het recht 
dat Ik als Moeder heb over iedereen, ook het recht van Moeder en 
Koningin van alle smarten. O, ja, met Mijn smarten kon Ik de munt 
bemachtigen om de schulden van Mijn kinderen te betalen, ook van de 
ondankbare.  

Weet Mijn dochter, dat Ik door het licht van de Goddelijke Wil die in Mij 
heerste, al alle smarten kende die Mij zouden treffen, ook meer dan die 
waarover de heilige Profeet sprak. Sterker nog, Ik mag zeggen dat hij Mij 
de smarten voorzegde die van buitenaf op Mij zouden neerkomen; maar hij 
zei geen woord over de inwendige smarten die Mij het meest zouden 
doorboren en over het innerlijke verdriet tussen Mij en Mijn Zoon. Met dit 
alles voelde Ik Mij echter bij deze zo plechtige akt van de opdracht van 
Mijn Zoon, zo doorstoken dat Mijn Hart bloedde en er in Mijn ziel nieuwe 
bronnen van verdriet en diepe wonden opengingen. 

Luister nu naar jouw Mama. Als jij weet dat de Goddelijke Wil een offer van 
jou verlangt bij pijnlijke ontmoetingen en verdriet waaraan het ook jou niet 
ontbreekt, wees dan bereid, verzet je niet, meer nog, herhaal onmiddellijk 
het dierbare en zoete Fiat, namelijk “wat U wilt, wil ik”. 

 


