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Hoogfeest van PINKSTEREN 
 

“Kom, heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen  
en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.”  

(Latijnse liturgie – KKK 2670) 
 

 
 

Verheven Trooster, trouwe Heer, 
daal ook in onze harten neer, 
zodat ze mild en zuiver zijn 

en zonder argwaan of venijn. 

Wij waren eertijds van natuur 
kinderen des toorns maar door uw vuur 

gelouterd zullen wij weer rein 
en kinderen der genade zijn. 

O Gever die ook gave zijt, 
met alle goeds ons hart verblijdt. 

Neig Gij ons hart en maak het wijs, 
wek onze tong tot lof en prijs. 

Maak Gij ons vrij van alle kwaad, 
herstel ons in een zuivere staat, 
maak ons in Christus toebereid 

tot de volmaakte zaligheid. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ik geloof in de Heilige Geest,                                                                      

die Heer is en het leven geeft,                                                                  
die voortkomt uit de Vader en de Zoon,                                                

die met de Vader en de Zoon                                                         
tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt,                                               

die gesproken heeft door de profeten. 

(geloofsbelijdenis) 

 
 
 

In het Boek van de Hemel heeft Luisa Piccarreta het meer dan eens over het 
zich versmelten in het heilige Goddelijke Willen. Dit gebeurt ook in deel 17.  
Ze brengt de Schepper haar rondzangen door op alles van de Schepping haar 
‘ik houd van U’ te plaatsen. Ze biedt Hem ‘liefde’ en ‘glorie’ aan in naam van 
allen. Ze brengt Hem onophoudelijk genoegdoening en bezorgt Hem ontelbare 
liefdesuitwisselingen… 
 

Maar na dit alles te hebben gedaan voelt ze aan dat haar taak nog niet volledig 
af is. Zo gaat ze Jezus beantwoorden voor het Verlossingwerk. Op alles wat 
Hij deed en leed tijdens Zijn verborgen en Zijn openbaar leven herhaalt zij 
haar refrein in naam van alle schepselen: ‘ik houd van U’, ‘ik bemin U’, ‘ik heb 
U lief’. En ze vraagt Hem dat de Goddelijke Wil van Zijn Vader, die ook Zijn 
Wil is, zou bekend gemaakt worden en zou heersen op aarde. 
 

En dan schrijft ze verder: 
Het mij versmelten in het Verheven Willen is als een bron die 
ontspringt. Het geringste dat ik hoor of zie, een enkele belediging 
van mijn Jezus, is voor mij een gelegenheid om mij op een nieuwe 
manier opnieuw te versmelten in Zijn Allerheiligste Wil.  
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Nu herneem ik het schrijven over wat mijn lieve Jezus me zei:  
“Mijn dochter, naast wat je hebt gezegd over het je versmelten in 
Mijn Willen is er nog een oproep nodig. Deze van je, in de orde van 
de genade, te versmelten  in alles wat de Heiligmaker - de Heilige 
Geest - heeft gedaan en zal doen voor al wie moeten worden 
geheiligd. Temeer omdat, indien de Schepping wordt toegeschreven 
aan de Vader – terwijl Wij, de Drie Goddelijke Personen, bij het 
werken altijd verenigd zijn – en de Verlossing aan de Zoon, het ‘Uw 
Wil geschiede’ zal worden toegeschreven aan de Heilige Geest. Het 
is precies in het ‘Uw Wil geschiede’ dat de Heilige Geest Zijn werk 
zal laten zien.                                                                                               

En dit doe jij wanneer je tot voor de Verheven Majesteit komt en 
zegt: ‘Ik kom U met liefde beantwoorden voor alles wat de Heilig-
maker doet voor wie worden geheiligd. Ik kom binnen in de orde 
van genade, om U zo de glorie en liefdesuitwisseling te kunnen 
geven alsof allen zich hadden geheiligd. Ook om U eerherstel te 
brengen voor alle tegenstand en het niet beantwoorden van de 
genade.’  

En zoek dan in Onze Wil, voor zover je ertoe in staat bent, de akten 
van genade van de heiligmakende Geest. Maak zo Zijn smart tot die 
van jou, net als Zijn heimelijk kreunen en Zijn beangstigend zuchten 
diep in de harten waarin Hij Zich zo slecht ontvangen ziet. En daar 
Zijn eerste akt het brengen is van Onze Wil als de volledige akt van 
hun heiliging, kreunt Hij met een onbeschrijflijk gekreun bij het zien 
hoe Hij wordt afgewezen.  

En jij, zeg Hem in je kinderlijke eenvoud: ‘Heiligmakende Geest, 
spoed U, ik bid en smeek U: maak allen Uw Wil bekend zodat ze 
Hem, door Hem te kennen, zouden liefhebben en Uw eerste akt 
van hun volledige heiliging zouden verwelkomen - wat Uw Wil is.’ 

Mijn dochter, Wij, de Drie Goddelijke Personen, zijn onafscheidelijk 
en toch onderscheiden. Zo willen Wij aan alle menselijke generaties, 
Onze werken voor hen manifesteren: terwijl Wij onderling een zijn, 
wil elk van Ons afzonderlijk Zijn liefde en Zijn werken voor 
de schepselen openbaren.”                                          (Deel 17, 17.5.1925) 


