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‘Het is waar dat de tijden droevig zijn en wie weet waar dit alles zal 
eindigen. Maar als je de Goddelijke Wil doet en erin leeft, zal Jezus 
komen. Hij zal toevlucht in je zoeken gezien Hij Zijn eigen Wil zal 
vinden die Hem Zijn Hemel, Zijn waardige woning aanbiedt.’ 
 
Dit schreef Luisa Piccarreta, straks honderd jaar geleden. Wat een rijkdom, 
wat een zegen om nu, dit alles wat zij optekende, te kunnen lezen. Wat een 
geluk om, in onze verwarrende wereld van vandaag, deze kennis te kunnen 
en mogen verwerven. Maar wat voor een zending en opdracht houdt dit in! 
“Wie veel wordt gegeven zal veel worden gevraagd.” 
Er rust op onze schouders dan ook een grote verantwoordelijkheid!  
De menselijke wil krijgt bij velen en op vele momenten en op vele plaatsen 
de voorkeur. Hoe nodig is het dan om plaatsvervangend te werk te gaan:  
voortdurend gebed en onophoudelijk akten in de Goddelijke Wil tot glorie 
van God en voor het goed van allen. 
De Drie-ene God begiftigde de mens immers met wil - verstand - geheugen 
maar kwam echter buiten de gaven te staan die Hij de mens had gegeven. 
“Wij hadden Ons Koninkrijk in hem gevormd en hij heeft Ons eruit gegooid.” 
Het gaat dus niet enkel om het doen van slechte dingen maar vooral om het 
God niet in ons toe te laten. God wil ons immers bestendig Zijn liefde geven 
en die liefde wederkerig van ons ontvangen maar  
 

zonde en kwaad breekt de stroom van liefde en opent de stroom 
van gerechtigheid (deel 14 – 12.4.1922) 
 

    In mijn gebruikelijke toestand liet mijn lieve Jezus zich volkomen 
     aangeslagen zien, bijna in de akt van aanzetten tot gerechtigheid 
    – maar als gedwongen door de schepselen zelf. Ik vroeg Hem de 
    kastijdingen te weerhouden en Hij zei:  
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  “Mijn dochter, tussen de Schepper en het schepsel bestaat niets 
    anders dan een stroom van liefde. Zonde breekt deze stroom af en 
    doet de stroom van gerechtigheid ontstaan. Mijn gerechtigheid  
    verdedigt de rechten van Mijn beledigde liefde, Mijn gebroken 
    liefde tussen Schepper en schepsel.  
 
    En zich een weg banend in hun midden verlangt Mijn  
    gerechtigheid deze gebroken liefde te herstellen. Ach, indien de 
    mens niet zondigde dan zou Mijn gerechtigheid niets met het 
    schepsel hebben te maken. Maar waar schuld begint, daar zet 
    Mijn gerechtigheid zich in beweging. Denk jij dat Ik de mens  
    verlang te slaan? Neen, neen het doet Mij werkelijk pijn, het valt 
    Mij heel zwaar hem te raken. Maar het is de mens zelf die Mij 
    dwingt en aanspoort hem te kastijden. Bid dat de mens tot inkeer 
    komt, zo zal de gerechtigheid - na de stroom van liefde te hebben 
    hersteld - zich kunnen terugtrekken.”  
 
Bid, bid dus onophoudelijk – word gebed zoals Maria gebed was – en doe 
bestendig akten in de Goddelijke wil. Onthoud hierbij dat een van onze 
belangrijkste akten het gezamenlijk vieren is van de Eucharistie in de Wil 
van God. Lange tijd werd ons door corona deze kans ontnomen maar nu is 
het op heel wat plaatsen al terug een poos toegelaten. Paus Franciscus 
maande ons al enkele maanden geleden aan om toch maar weer samen 
rond het altaar van de Heer te gaan plaatsnemen, Kardinaal Robert Sarah, 
prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst richtte nu ook een 
schrijven naar alle voorzitters van de Bisschoppenconferenties. Zijn brief, 
met als titel 'Laat ons met vreugde terugkeren naar de Eucharistie' werd 
begin september 2020 gepubliceerd met de goedkeuring van de Paus.    
“Het is hoogstnoodzakelijk terug te keren naar de normale uitoefening van 
het christelijke leven door de fysieke aanwezigheid van de gelovigen in de 
H. Mis”, schrijft de kardinaal. “Niettegenstaande de communicatiemiddelen 
een waardevolle dienst bieden aan zieken en aan wie niet naar de kerk 
kunnen geraken - en zij een grote dienst bewezen door het uitzenden van 
de H. Mis wanneer de gemeenschappelijke vieringen niet mogelijk waren - 
zijn deze uizendingen niet vergelijkbaar met de persoonlijke deelname, 
noch kunnen zij deze vieringen vervangen. Integendeel,  Eucharistie-
vieringen waaraan gelovigen enkel virtueel deelnemen, lopen het gevaar 
dat wij ons verwijderen van een persoonlijke en intieme ontmoeting met de 
geïncarneerde God wiens aanwezigheid onder zijn mensen niet virtueel 
was maar reëel, zoals Hij zelf zei : ' Hij die Mijn vlees eet en Mijn bloed 
drinkt blijft in Mij en Ik in hem’ (Joh 6,56).” 


