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14 SEPTEMBER: KRUISVERHEFFING 

‘De Mensenzoon moet omhoog worden geheven,                               
zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn,                     

opdat een ieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben’ (Joh 3, 14).                                                    

   Het heilig kruis, hoog opgericht, 
   dat heel het wereldrond verlicht, 

   waaraan de Heiland hangt en lijdt 
   en door zijn onschuld ons bevrijdt. 

   Dat is een groot geheimenis, 
   dat is een boom die schoner is 

   dan ceders op de Libanon 
   die staan te prijken in de zon, 

   Een boom wiens vrucht geen schade doet 
   maar leven geeft in overvloed, 
   het teken dat God met ons is 
   in ’t midden der geschiedenis. 

 

15 SEPTEMBER: MOEDER VAN SMARTEN 

‘Ik volgde mijn Zoon tot op Calvarie,                                                   
waar Hij te midden van krampachtige pijnen en afschuwelijke 
ontwrichtingen werd gekruisigd en verheven aan een kruis.’               

(27ste les van Maria aan Luisa Piccarreta) 

O hoe droef, hoe vol van rouwen, 
was de zegenrijkste Vrouwe, 
moeder van de eenge Zoon! 

Hoe zij leed, de diepbedroefde, 
tere moeder, wijl zij toefde 

bij die Zoon, aan ’t kruis tentoon. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze twee zo betekenisvolle feestdagen willen we ook 
stilstaan met een tekst gebruikt door Fr. Robert YOUNG 

tijdens de retraite en op de conferentiedag:                                                       
“De oude Adam en de nieuwe Eva: herstel van 
de oorspronkelijke genade van de Schepping”                         

Uit het BOEK van de HEMEL   (deel 20 – 12.12.1926)                                     
“Mijn dochter, in Mijn Passie is er een jammerklacht die met een immens verdriet 
uit de diepte van Mijn gefolterd Hart kwam: 'Ze verdeelden Mijn kleren en 
dobbelden om Mijn gewaad.' Hoe pijnlijk was het voor Mij Mijn kleren onder Mijn 
beulen te zien verdelen en een dobbelspel te zien houden om Mijn gewaad. Het 
was het enige voorwerp dat Ik bezat, Mij met zoveel liefde gegeven door Mijn 
smartvolle Moeder. En nu hadden ze Mij er niet alleen van ontdaan maar ze 
deden er een spel mee. Maar weet je wie Mij het diepst bedroefde? In deze 
kleren kwam Adam Mij voor ogen, gekleed met het kleed van de onschuld en 
bedekt met het onzichtbare gewaad van Mijn verheven Wil. Bij zijn schepping 
deed de ongeschapen Wijsheid meer dan de meest liefdevolle moeder. Zij 
bekleedde hem, meer dan een gewaad, met het oneindige licht van Mijn Wil, 
een kleed niet onderworpen aan onenigheid, noch aan verdeeldheid of verteerd 
zijn. Het was het kleed dat de mens moest dienen om het beeld van zijn 
Schepper te bewaren, samen met de gaven die hij van Hem ontving. Het moest 
hem bewonderenswaardig maken en heilig in alles. En niet enkel dit maar het 
bekleedde hem met het bovenkleed van de onschuld. Maar Adam verdeelde in 
Eden met zijn passies de kleren van de onschuld en hij verspeelde het gewaad 
van Mijn Wil, een onvergelijkelijk kleed van een stralend licht. 

 

Wat Adam deed in Eden werd onder Mijn ogen op Calvarie herhaald. In het zien 
verdelen van Mijn kleren en het dobbelen om Mijn gewaad, symbool van het 
koninklijke gewaad gegeven aan de mens, was Mijn verdriet zo intens dat het 
een jammerklacht werd. Het kwam Mij voor ogen dat, wanneer de schepselen 
hun eigen wil doen, zij van Mij een spel maken, en vele keren het kleed van de 
onschuld door hun passies verdelen. Al het goede is in de mens ingesloten 
krachtens het koninklijke gewaad van de Goddelijke Wil. Van zodra dit wordt 
verspeeld blijft hij onbedekt, hij verliest al het goede omdat hem het kleed 
ontbreekt dat het in hem ingesloten hield. Dus, bij het vele kwaad dat de 
schepselen doen door hun eigen wil te doen, komt het onherstelbare kwaad van 
verspelen van het koninklijke gewaad van Mijn Wil, wat door geen enkel ander 
kleed kan worden vervangen.” 
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Daarna liet Mijn lieflijke Jezus Zich zien terwijl Hij mijn kleine ziel in een zon 
plaatste.  Met Zijn heilige handen hield Hij mij in dit licht vast dat zo hevig was 
dat ik, terwijl het mij inwendig en uitwendig volkomen bedekte, niets anders kon 
zien dan licht.  

En mijn aanbiddelijk Goed voegde eraan toe: “Mijn dochter, bij het scheppen van 
de mens plaatste de Godheid hem in de Zon van de Goddelijke Wil, en in hem 
alle schepselen. Die Zon diende hem als kleed, niet enkel voor zijn ziel maar 
haar stralen waren van die aard dat zij ook zijn lichaam bedekten. Op die manier 
dienden ze hem meer dan een kleed. Zij tooiden hem zodanig en maakten hem 
zo mooi dat koningen noch keizers ooit zo getooid verschenen als Adam met dit 
kleed van het schitterendste licht. Wie zeggen dat Adam voor hij zondigde naakt 
was, zijn verkeerd. Fout, fout. Indien al het door Ons geschapene gesierd en 
bekleed is, moest hij dan niet, die Ons juweel was - het doel waarvoor alles was 
geschapen - het mooiste kleed hebben en het mooiste ornament van alles? Dus, 
hem paste het mooie kleed van het licht van de Zon van Onze Wil. En gezien hij 
dit kleed van licht bezat, had hij geen nood aan materiële kleren om zich te 
bedekken. Zoals hij zich uit het Goddelijke Fiat terugtrok, zo verwijderde het licht 
zich uit zijn ziel en van zijn lichaam. Hij verloor zijn mooi kleed, en toen hij zich 
niet langer met licht omgeven zag, wist hij zich naakt. Hij was beschaamd te zien 
dat hij, in het midden van al het geschapene, de enige was die naakt was, 
waardoor hij de noodzaak voelde zich te kleden. Hij maakte gebruik van 
overbodige dingen om iets te maken om zijn naaktheid te bedekken.  

Zozeer dat Ik, na Mijn grootste verdriet Mijn kleren verdeeld te hebben gezien en 
om Mijn gewaad gedobbeld, bij het verrijzen van Mijn Mensheid, geen andere 
kleren nam maar Mij bekleedde met het schitterendste kleed van de Zon van 
Mijn verheven Willen. Het was hetzelfde kleed dat Adam bezat toen hij werd 
geschapen. Immers, om de Hemel te openen moest Mijn Mensheid het kleed 
van het licht van de Zon van Mijn verheven Willen dragen, een koninklijk 
gewaad, dat Mij het teken van Koning en van heerschappij in handen gaf, 
waarna Ik de Hemel opende voor alle verlosten. En toen Ik Mij aan Mijn hemelse 
Vader vertoonde, offerde Ik Hem het integere en mooie kleed van Zijn Wil 
waarmee Mijn Mensheid was bekleed, om Hem al de verlosten te doen 
erkennen als Onze kinderen. Dus, terwijl Mijn Wil Leven is, is Hij terzelfdertijd 
het ware kleed van de schepping van het schepsel en heeft Hij daarom alle 
rechten over hem. Maar wat doet hij niet om uit dit licht te ontsnappen?  

Hou je daarom stil in de Zon van het Eeuwige Fiat en Ik zal je helpen om je in dit 
licht te houden.”  

 
 


