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ALLERHEILIGEN 
ALLERZIELEN 

 
U, God, loven wij. U, Heer, prijzen wij.  
U, eeuwige Vader, eert heel de aarde.  

Tot U roepen alle engelen,  
tot U de hemelen en alle machten.  

Tot U roepen Cherubijnen en Serafijnen,  
die zonder ophouden zingen:  
Heilig, heilig, heilig de Heer,  

de God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw grote heerlijkheid.  

 

 
 

U looft het roemvol koor der apostelen,  
U het lofwaardig getal der profeten.  

U looft de blanke stoet der martelaren,  
U prijst de heilige kerk over heel de aarde:  

U, Vader, onmetelijk in majesteit  
U, eniggeboren Zoon, waarachtig en hoog verheven,  

U, heilige Geest, de Vertrooster. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uit het BOEK van de HEMEL (met commentaar van Fr. Robert Young): 
het motief van Luisa’s lijden overstijgt dit van het Vagevuur 
Ik beleef uiterst bittere dagen door het van mijn lieve Jezus beroofd 
te zijn. En indien Hij zich laat zien is het slechts bijna als een bliksem 
die voorbij flitst. Wat een pijn, wat een kwelling! Mijn geest werd 
somber bij de gedachte dat mijn Leven, mijn Alles, niet meer zou 
terugkeren. Ach, alles is voor mij voorbij! Wat zal ik doen om Hem 
terug te vinden? Tot wie zal ik me richten? Ach, niemand komt 
ertoe medelijden met mij te hebben.  
     
     Luisa begint vaak op die manier: ze beschrijft haar pijn om het gemis 
     van elke tastbare aanwezigheid van haar Jezus. Dit is het grote kruis 
     van al wie dicht bij God leven. Luisa is geen uitzondering. In de Uren  
     van de Passie zegt Jezus dat het om de grootste pijn gaat op aarde. 
 
Terwijl ik deze en andere gedachten had, kwam mijn altijd lieflijke 
Jezus en zei: “Mijn arme dochter, Mijn arme dochter, hoe vreselijk 
lijd je! Jouw pijnlijke toestand overstijgt zelfs deze van de zielen in 
het Vagevuur. Wanneer zij van Mij beroofd zijn komt dit door de 
zonden waarmee zij zichzelf bevuild weten. Deze zonden beletten 
hen om Mij te zien, zij durven zelfs niet tot voor Mij te komen. Voor 
Mijn oneindige heiligheid kan immers niet de geringste zonde aan 
Mijn tegenwoordigheid weerstaan. En indien Ik hun toe zou laten 
voor Mij te komen, zou dat de grootste kwelling veroorzaken die de 
pijnen van de hel te boven gaat. De grootste marteling waaraan Ik 
een ziel kan onderwerpen is haar dus bevuild voor Mij te brengen. 
En Ik, om haar niet nog meer te kwellen, laat haar eerst gezuiverd 
worden en dan sta Ik haar toe in Mijn tegenwoordigheid te komen. 
 
     Niet alleen op aarde is Gods barmhartigheid er voor ons maar ook na 
     onze dood. Wanneer we sterven kunnen we immers nog verder Zijn 
     barmhartigheid ontvangen door het Vagevuur. Zonder Vagevuur zouden 
     nog veel meer zielen in de hel zijn want als wij bij onze dood niet geheel  
     van zonde zijn gezuiverd, zouden we niet in staat zijn de zaligheid in de 
     Hemel binnen te gaan. Het Vagevuur is werkelijk een grote gave van  
     Gods barmhartigheid voor ons.  
     Thomas van Aquino zei: ‘Gods barmhartigheid staat niet tegenover Zijn 
     gerechtigheid en werkt deze ook niet tegen, maar Zijn barmhartigheid  
     stijgt boven Zijn gerechtigheid uit.’ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
     Elk van ons zal moeten rekenschap afleggen van wat hij deed. En er is  
     eerherstel nodig voor de zonden die wij op aarde deden. Het kwade dus 
     dat wij doen, het kwade waaraan we deelnemen, heeft zijn gevolgen. Zo  
     geeft gerechtigheid voldoening maar met Jezus is er altijd barmhartig- 
     heid en Zijn barmhartigheid triomfeert over Zijn gerechtigheid. 
 
Maar tussen Mij en de kleine dochter van Mijn Willen zijn het niet 
de schulden die Mij weerhouden om Me te laten zien. Het is Mijn 
rechtvaardigheid die zich tussen ons plaatst. Jouw lijden door Mij 
niet te zien overtreft daarom alle andere  lijden. Arme dochter, heb 
moed, jij deelde Mijn zelfde lot. Hoe vreselijk zijn de pijnen van de 
rechtvaardigheid. Ik kan er enkel laten in delen door iemand die 
leeft in Mijn Wil, omdat goddelijke kracht nodig is om deze te 
verdragen. Maar maak je geen zorgen, Ik zal onmiddellijk terug-
keren zoals gewoonlijk. Laat toe dat de stralen van rechtvaardig-
heid de schepselen raken. Mijn rechtvaardigheid moet ook zijn weg 
gaan, bovendien zou je niet in staat zijn dit alles te verdragen. En 
dan zal Ik bij je zijn zoals voorheen. Maar ondanks dit zal Ik je niet 
verlaten. Ik weet ook dat je niet zonder Mij kunt. Daarom zal Ik in 
de diepte van je hart zijn en daar zullen we samen pleiten.”     
                                                                                               (deel 14, 1.4.1922) 
     Jezus troost en ontgoochelt Luisa enigszins tegelijkertijd.  
     Het is niet haar zondigheid die Hem verhindert bij haar te komen maar   
     wel Gods gerechtigheid. Wanneer Hij bij haar komt is het om haar in Zijn  
     lijden, in Zijn pijn te laten delen om samen met Hem de gerechtigheid  
     van de Vader te verzachten - dit is het doel. Wanneer Hij niet bij haar  
     komt, moet niet Zijn barmhartigheid maar wel de gerechtigheid handelen 
     en zijn effecten hebben. (Zo is het ook in ons leven, in onze wereld van 
     vandaag. Gods barmhartigheid is duidelijk waar te nemen maar ook Zijn  
     gerechtigheid is aan het werk – zowel bij natuurrampen als bij het kwaad  
     dat mensen aanrichten.) Luisa lijdt hevig wanneer Hij niet komt gezien   
     Hij haar dan niet toelaat Gods gerechtigheid te milderen. 
     En toch ben Ik op dat moment bij je, troost Jezus… 
 
 
Vanuit Rome bereikte ons het volgende nieuws: 
Mgr. Marcello SEMERARO – op 28 november wordt hij kardinaal - werd door onze paus 
aangesteld als nieuwe Perfect van de Congregatie voor Heiligverklaringen. Dit is heel goed 
en hoopvol nieuws voor de causa van Luisa Piccarreta! Mgr. Semeraro is afkomstig uit de 
streek van Luisa (Puglia) en kent haar, ook haar geschriften! Bidden wij dus – in Gods 
Willen - heel intens verder voor Luisa’s zaligverklaring, met het gebed ons aangereikt op 
het moment dat de diocesane fase werd afgesloten en alles naar Rome werd overgeheveld: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gebed voor de zaligverklaring                             

van de Dienares Gods Luisa Piccarreta 

 

O Verheven en Allerheiligste Drie-eenheid 

Vader, Zoon en Heilige Geest, 

wij prijzen en danken U voor de gave van heiligheid 

van Uw trouwe Dienares Luisa Piccarreta. 

Zij leefde, o Vader, in Uw Goddelijke Wil 

en door de werking van de Heilige Geest 

ging zij lijken op Uw Zoon, gehoorzaam zelfs tot de dood op het kruis. 

Zij was een slachtoffer en een hostie, aangenaam aan U 

en werkte zo mee aan het verlossingswerk van de mensheid. 

Haar deugd van gehoorzaamheid en nederigheid, 

van liefde tot Christus en de Kerk, zetten ons aan U te vragen 

om het geschenk van haar zaligverklaring op aarde, 

zodat Uw glorie voor allen mag stralen 

en Uw Koninkrijk van waarheid, gerechtigheid en liefde 

zich zal verspreiden tot aan de uiteinden van de aarde 

in het bijzondere charisma van het 

Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. 

Wij beroepen ons op haar verdiensten 

om van U, Heilige Drie-eenheid, 

de bijzondere genade te verkrijgen die wij U vragen 

met de intentie Uw Goddelijke Wil te volbrengen. Amen. 

 

Trani, 29 oktober 2005 

Monseigneur Giovan Battista Pichierri 

Aartsbisschop van Trani-Barletta-Bisceglie, titularis van Nazareth 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

Vanuit Rome bereikte ons dus heuglijk nieuws, vanuit Brussel echter is dit niet zo… 

Dit stond zojuist te lezen op KERKNET, een bericht van de Bisschoppenconferentie: 

In afwachting van het Ministerieel Besluit, is het nu al duidelijk:  

 Vanaf zondagavond 24 uur zijn er geen publieke 

liturgische vieringen meer mogelijk. Dus ook niet op 

Allerzielen. 

De Allerheiligenviering wordt voor geruime tijd een laatste viering… Geen 
vieringen meer als kerkgemeenschap, geen ontvangen meer van de Communie. 
Opnieuw zullen we het moeten stellen met heilige missen op PC of TV of radio.  

FIAT 

5.12.1903   -   geestelijke communies 

Luisa was erg verdrietig omdat zij haar Jezus in de Eucharistie niet 
kon ontvangen. Ze berustte erin maar de tranen liepen over haar 
wangen. De Heer zei: "Mijn dochter, arme dochter, houd moed. Mij 
te moeten missen wekt het verlangen nog meer op, en in dit nog 
meer opgewekte verlangen ademt de ziel God in. En God, die zich 
extra aangewakkerd voelt door dit vurig verlangen van de ziel, 
ademt de ziel in. In die wederzijdse ademhaling van God en de ziel 
wordt de dorst naar liefde nog versterkt. En gezien liefde vuur is, 
vormt dit het vagevuur van de ziel. Dit vagevuur van liefde maakt 
geen gebruik van een enkele communie per dag, zoals de Kerk 
toelaat, maar van een bestendige communie, net zoals de 
ademhaling voortduurt. Maar dit zijn allemaal communies van een 
zeer zuivere liefde - enkel geestelijk, niet lichamelijk. Gezien de 
geest volmaakter is, is de liefde bijgevolg intenser. Zo beloon Ik, 
niet wie Mij niet wil ontvangen, maar wie Me niet kan ontvangen. 

De communie om een of andere reden NIET WILLEN ontvangen is niet wat de 
Hemel toejuicht – de communie NIET KUNNEN ontvangen ligt helemaal anders. 

 Wie Me niet kan ontvangen laat Ik van Mij beroofd zijn om Mij 
tevreden te kunnen stellen." 


