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KERSTNOVEEN  

VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL – FIAT van de Verlossing      blz 157-175 
 

 

Derde buitensporigheid van Liefde 
 

VERTERENDE LIEFDE  
Een inwendige stem zei me: 'Mijn kind, leg je hoofd op de Schoot van Mijn 
Moeder. Bekijk Mijn kleine Mensheid er binnen. Mijn Liefde verteert Me.  
De oceanen en de immense zeeën van Liefde van Mijn Godheid overspoelen Mij. 
Het vuur ervan herleidt Mij tot as. Deze Liefde verhoogt zijn gloed die zich overal 
uitbreidt, over alle generaties, van de eerste tot de laatste mens. En Mijn kleine 
Mensheid wordt verslonden te midden van vele vlammen.’ 
 
 

Jezus’ kleine Mensheid werd verslonden te midden van vele vlammen… 
Dit alles omdat Zijn Eeuwige Liefde Hem zielen wilde doen verteren 
en slechts dan tevreden was wanneer Hij ze allemaal had verteerd.  
 
Luisa mediteerde, ze dacht vervolgens na over het feit dat Jezus dus op 
zielen wachtte om ze te verteren, niet om ze te laten sterven.  
Hij wou ze in Zijn kleine Mensheid insluiten om ze te laten herboren 
worden, te doen groeien, met Zijn verterende vlammen te voeden en 
hen nieuw leven - een leven vol liefde - te geven. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

Eens, tijdens een andere Kerstnoveen, toonde Jezus Luisa (21.12.1928) 
dat elke buitensporigheid van Zijn liefde een grenzeloze zee was.  
In deze zee rezen hoge golven van vlammen op, waarin al de zielen 
stroomden die door deze vlammen werden verteerd. Deze vlammen 
omhulden hen en lieten hen leven als vissen die zwemmen in het water 
van de zee. Indien deze uit de zee zouden komen, zouden ze zeggen: 
'Ons leven is voorbij omdat we onze erfenis achterlieten, het vaderland 
ons gegeven door onze Schepper’. 
Dus zoals water voor vissen leven, leiding, verdediging, bedding en 
verlichting betekent, zo wilden die hoge golven van vlammen afkomstig 
uit de vuurzeeën - door deze schepselen te verteren – voor hen leven, 
leiding, verdediging, voeding, verlichting en vaderland betekenen.  
Wanneer schepselen deze zee van liefde verlaten, vinden ze allemaal 
tegelijk de dood. Daarom huilt, kreunt, bidt, roept en zucht de kleine 
Jezus opdat toch niemand deze verterende vlammen zou verlaten, 
gezien Hij niemand wil zien sterven.  
 
Een andere keer (18.12.1929) liet Jezus Zich aan Luisa heel klein zien te 
midden een afgrond van vlammen. Hij liet haar opmerken dat Hij niets 
dan vlammen inademde. In Zijn adem voelde Hij dat de vlammen van 
Zijn verterende liefde de adem van alle schepselen droegen. Zijn  hartje 
klopte in vlammen, die naarmate ze groeiden de hartslagen van alle 
schepselen in verrukking brachten en in Zijn hart neerlegden. En zo 
voelde Hij alle hartslagen kloppen in Zijn kleine hart. Alle dingen waren 
vlammen. Zijn handjes zonden vlammen uit, evenals Zijn onbeweeglijke 
voeten. Hoe veeleisend was en is Zijn liefde om iedereen in Hem in te 
sluiten en allen leven te geven! Het plaatste Hem in een verterend vuur. 
O, hoe levendig voelde en voelt Hij de slagen, ellende en pijnen van 
iedereen! En te midden van die verterende vlammen, beladen met al die 
pijnen, kijkt Hij naar al Zijn kinderen. Hij roept het huilend uit Hem niet te 
verlaten of ver weg te gaan van Wie hun Vader is. Hij smeekt om Hem 
niet alleen te laten maar om tenminste toch medelijden te tonen om het 
vuur dat Hem verteert en ook met Zijn bittere tranen om wie Hij als God, 
als Vader en als Zijn leven zozeer liefheeft. 
 
De grootste interesse van Zijn liefde gaat uit naar het verteren van de 
menselijke wil in de schepselen, omdat deze de oorsprong is van al 
het kwaad. Dit lijkt wel de woorden van het Evangelie te weerspiegelen:  
“Vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds 
oplaait.” (Lc 12,49). Jezus kwam om een vuur op aarde aan te steken, om 
een gloed te ontketenen, een liefdesgloed, een verterend vuur dat ons 
geweten ontvlamt en de zielen verwarmt.  
 

Christus is verterend vuur. 
Naderen we de bron van dit vuur, 

zodat het ons verbrandt, verteert en versmelt 
en ons met de Vader en de Heilige Geest een doet zijn. 
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