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HEILIG HART VAN JEZUS 
 

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. 

 

Uit liefde werd uw hart doorwond 
dat het voor allen open stond, 

en in het bloed dat wordt gestort, 
verborgen liefde zichtbaar wordt. 

 
Wie zou niet eeuwig dankbaar zijn 

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

voorgoed aan Christus zijn gehecht? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het BOEK van de HEMEL    (deel 16 – 16 februari 1924) 
De immense smart en oneindige vreugde van het Hart van Jezus. Wie met 
liefde en onderwerping in Zijn smarten deelt, deelt ook in Zijn vreugde. 

 

Ik was aan het denken over de smarten van het Allerheiligste Hart van Jezus.    
O, hoe verdwenen mijn pijnen toen ik ze met de Zijne vergeleek.   

En mijn altijd aanbiddelijke Jezus zei: “Mijn dochter, de smarten van Mijn Hart 
zijn niet te beschrijven. Ze zijn onvoorstelbaar voor het menselijk schepsel. Je 
moet weten dat elk van Mijn hartslagen een onderscheiden pijn betekende. 
Elke hartklop bracht Me een nieuwe smart, de een verschillend van de ander. 
Menselijk leven is een voortdurend hartkloppen - als de hartslag stopt, houdt 
het leven op. Stel jezelf nu voor wat voor een stortvloed van pijn en smart elke 
hartslag Mij tot op het einde bezorgde, tot aan Mijn sterven. Vanaf het 
moment van Mijn ontvangenis tot aan Mijn laatste hartklop werd Ik van 
nieuwe pijnen en bittere smarten niet gespaard. 
Je moet echter ook weten dat Mijn Godheid, die niet van Mij te scheiden was, 
over Mijn Hart waakte. Terwijl Hij bij elke hartklopping een nieuwe smart liet 
ontstaan, liet Hij bij elke hartslag eveneens nieuwe vreugde, nieuwe tevreden-
heid, nieuwe harmonie en hemelse geheimen binnenkomen. Indien Ik rijk was 
aan smart en Mijn Hart eindeloze zeeën van pijn insloot, was Ik ook rijk aan 
geluk, aan oneindige vreugde en onbereikbare zachtmoedigheid. Ik zou zijn 
gestorven bij de eerste hartslag van pijn indien de Godheid, die dit Hart met 
oneindige liefde beminde, niet elke hartslag tweeërlei in Mijn Hart liet 
weerklinken: smart en vreugde, bitterheid en zoetheid, pijn en tevredenheid, 
dood en leven, vernedering en glorie, menselijke verlatenheid en goddelijke 
vertroosting.                                                                                                                      
O, indien je in Mijn Hart kon kijken, zou je alles in Mij geconcentreerd zien. Je 
zou er alle mogelijke en denkbare smarten in vinden, van waaruit schepselen 
weer tot nieuw leven verrijzen en ook alle tevredenheid en goddelijke rijkdom, 
die als vele zeeën in Mijn Hart stromen. En deze zeeën verspreid Ik voor het heil 
van de gehele mensenfamilie.  

En wie deelt meer in deze onmetelijke schatten van Mijn Hart? Wie meer lijden. 
Voor hen is er in Mijn Hart voor elke pijn, voor elke smart een speciale vreugde 
- in aansluiting op die pijn of smart van het schepsel. Smart maakt het schepsel 
waardiger, lieflijker, dierbaarder, sympathieker. Gezien Mijn Hart, door de 
geleden pijnen alle goddelijke sympathie naar zich toe trekt, ga Ik bij het zien 
van smart in het schepsel - speciaal kenmerk van Mijn Hart - deze smart met 
zorg bekijken. En met al Mijn liefde stort Ik over dit schepsel de vreugde en 
tevredenheid uit die Mijn Hart bevat.  
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Maar tot Mijn grootste smart vind ik in hen, terwijl Mijn Hart Mijn vreugde 
wilde laten volgen op de smart die Ik naar de schepselen zond, geen liefde voor 
het lijden en geen ware berusting zoals Mijn Hart bezit. Mijn vreugde volgt dus 
de smart maar bij het zien dat die smart niet met liefde en diepe nederigheid 
wordt aanvaard, vindt Mijn vreugde geen uitweg om dat smartvolle hart 
binnen te gaan en bedroefd keert ze naar Mijn hart terug. 
Daarom, wanneer Ik een ziel ervaar die berustend  het lijden liefheeft, voel Ik 
Mij als in Mijn Hart herboren en o, hoe wisselen verdriet en vreugde, bitterheid 
en zoetheid elkaar af. Ik bespaar Me geen moeite om al het goede dat mogelijk 
is, over haar uit te storten.” 

 

ONBEVLEKT HART VAN MARIA 
Hemelse Moeder, sluit mijn wil op in Uw Hart en laat de Zon van de 
Goddelijke Wil achter in mijn ziel. 

 
“Maria bewaarde alles wat er gebeurd was in haar Hart.” (Lc2,51) 

En in dat Hart ‘werden al Haar pijnen weerkaatst. Ze doorboorden het, niet 
met zeven zwaarden maar met duizenden zwaarden. Zelfs nog meer, omdat 
Maria het Goddelijke Hart van Jezus in Haar had. Dit omsloot alle harten en in 
elke hartslag waren de hartslagen van allen gewikkeld… ‘ (laatste Uur van de 
Uren van de Passie). 

+ + + + + + +  

GW-SAMENKOMSTEN 

ZATERDAG 27 JUNI                                                                                    

DINSDAG 30 JUNI                                                                                              

ZATERDAG 4 JULI                                                                                           

WOENSDAG 8 JULI                                                                                  

ZATERDAG 11 JULI 

We komen samen met kleine groepjes, zo kan alles veilig verlopen!          

In Gods Willen meer dan welkom na die hele lange tijd…                                    


