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KERSTNOVEEN  

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

 

Vierde buitensporigheid van Liefde 
 

WERKZAME LIEFDE  
'Mijn dochter, richt je blik van de verterende Liefde naar Mijn werkzame Liefde. 
Iedere verwekte ziel bezorgde Me de last van haar zonden, haar zwakheden en 
begeerten. Mijn Liefde gebood Me de lasten van ieder van hen op Mij te nemen. 
Niet enkel de zielen werden dus in Mij verwekt maar ook de pijnen van iedereen en 
de tevredenheid die ieder van hen moest geven aan Mijn hemelse Vader.’ 
 
 
Jezus wijst Luisa erop (4.2.1919) dat de Godheid te jaloers was om het 
schepsel de taak van de Verlossing toe te vertrouwen, waardoor Hij het 
lijden onderging. Het schepsel was te zwak om Hem evenveel keer te 
laten sterven als er schepselen werden en zouden worden geboren uit 
het licht van de Schepping. De Godheid wou immers een leven voor elk 
menselijk leven en een leven voor elke dood door doodzonde.  
 
 

En zo openbaart Jezus dat, wanneer Hij werd ontvangen (18.3.1919), Hij in 
Zichzelf alle zielen uit het verleden, het heden en de toekomst ontving, 
evenals al het lijden en de dood die Hij voor elkeen moest doorstaan.  
Alles moest Hij in Zichzelf opnemen om de Vader te kunnen zeggen 
alleen maar naar Hem te kijken en niet naar het schepsel.  
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Hij wou voor allen genoegdoening brengen. Dit niet op een abstracte 
manier, zoals sommigen misschien denken, maar in realiteit. Hij hield 
allen in Zich vereenzelvigd. Daarom stierf Jezus in werkelijkheid voor elk 
en voor ieder afzonderlijk. Hij leed de pijnen van iedereen. 
 
Dit zijn zeer diepgaande mysteries, die het menselijke verstand niet kan 
begrijpen en waarin het lijkt te verdwalen. Wie zou de kracht, liefde en 
standvastigheid hebben gehad om Hem zo vaak te zien sterven, indien 
niet de Godheid? Het schepsel zou moe zijn geworden en zou tekort zijn 
geschoten. Dus dit werk van de Godheid begon zodra de ontvangenis 
was voltooid, al in de schoot van Zijn Hemelse Mama. Op haar beurt 
was Zij op de hoogte van Jezus’ pijnen. Zij onderging zowel het 
martelaarschap als de dood, samen met haar kleine Jezus.  
 
Sinds de moederschoot heeft de Godheid de toezegging gedaan de 
‘liefhebbende Beul’ te worden. Maar gezien liefhebbend, veeleisender 
en onbuigzaam zodanig dat Jezus’ kleine en kreunende Mensheid zelfs 
niet een doorn of nagel werd gespaard. Wel niet zoals de doornen, 
nagels en gesels die Jezus tijdens Zijn Passie ontving en die Hem door 
de schepselen werden bezorgd. Deze vermenigvuldigden zich niet - het 
aantal dat werd gegeven, bleef ongewijzigd. Deze van de Godheid 
daarentegen, vermenigvuldigden zich bij elke belediging. Vandaar, 
evenveel doornen als slechte gedachten, evenveel nagels als gemene 
werken, evenveel slagen als genoegens, evenveel pijnen als de vele 
vormen van gehoon. Het betekenden daarom zeeën van pijn, doornen, 
nagels en ontelbare slagen. Vergeleken met de Passie die Jezus door 
de Godheid doorstond, was wat de schepselen Hem lieten lijden tijdens 
de laatste dagen van Zijn leven, slechts een schaduw.  
 
Luisa was enorm ontroerd bij het zien van Jezus, zo klein en tot een zo 
harde en lange kruisiging gedwongen, met alle slechte werken eraan 
toegevoegd, die als nagels, herhaaldelijk Zijn handen en voeten 
doorboorden. Ze begreep ook dat aan engelen, noch aan mensen de 
macht was gegeven om ons met zoveel heldhaftige opoffering lief te 
hebben als een God. 
 

O Jezus, 
 laat Uw mysterieuze Passie 

licht worden voor het menselijke verstand 
en laat iedereen U beschouwen  

als de absolute Weg, Waarheid en Leven. 
Uw koninkrijk kome, 

en mag ons leven volmaakt gelijkvormig zijn aan dat van U. 
Alleen op deze manier zullen we  

veilig de weg bewandelen  
die naar eenheid met de Vader leidt. 
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