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KERSTNOVEEN  

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

 

Zesde buitensporigheid van Liefde 
 
ONDERDRUKTE LIEFDE 
'Mijn dochter, kijk naar een andere buitensporigheid van Mijn liefde. Ik ben het 
eeuwige Licht. De zon is maar een schaduw van Mijn Licht. Maar zie je waartoe 
Mijn Liefde leidt en in wat voor donkere gevangenis Ik verblijf?... Wat een lijden! 
O, buitensporigheid van Mijn Liefde, die Me deed overgaan van een onmetelijk 
licht naar een verschrikking van dikke duisternis en totale beslotenheid. Het 
ontneemt Mij de vrijheid om te ademen. En dit alles uit Liefde voor de schepselen.' 
 
Deze buitensporigheid leidde Jezus naar een diepe duisternis die de 
schoot was van Zijn Moeder. Er was niet een sprankje licht, het was er 
bestendig nacht. Hij kwam nochtans vanuit een onmetelijkheid van licht - 
Hij is het eeuwige Licht - zodanig zelfs dat de zon een schaduw is van 
Zijn Licht. Aan de duisternis van de moederschoot werd bovendien ook 
nog de duisternis van de zondigheid van schepselen toegevoegd. Elke 
zonde betekende voor Hem een nacht en alle zonden samen vormden 
een afgrond zonder grenzen. 
 
Hier zou men het bezwaar kunnen maken dat toch elk kind, voor het 
wordt geboren, in de duisternis van de moederschoot leeft.  
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Maar Jezus legt Luisa uit dat Zijn toestand in de schoot van Zijn 
Moeder uiterst pijnlijk was, gezien Zijn kleine Mensheid over het 
perfecte gebruik van rede en oneindige wijsheid beschikte. Vanaf 
het eerste moment dus van Zijn Ontvangenis begreep Hij Zijn volledige 
smartelijke toestand en was Hij zich ten volle bewust van de duisternis 
van de moederlijke gevangenis. Het was een lange nacht van negen 
maanden! 
 
Behalve de duisternis was er de bekrompenheid van de schoot die Hem 
dwong volkomen onbeweeglijk en onophoudelijk stil te blijven. Hij mocht 
jammeren noch snikken om Zijn verdriet te uiten. Hoeveel tranen stortte 
Jezus niet in het heiligdom van de schoot van Zijn Mama, zonder de 
minste beweging te maken, en dit alles uit liefde voor de schepselen!  
In ruil daarvoor ontving en ontvangt Jezus nog steeds de kilheid van 
ondankbaarheid. En om die reden huilt Hij, Hij verlangt immers bemind 
te worden, maar is niet bemind. Hij wil alle liefde van de Incarnatie in 
zielen hernieuwen, maar vindt niemand aan wie Hij die kan geven.  
 
Bij Zijn Ontvangenis vond Hij Zijn Koningin Mama die Hem de ruimte gaf 
om Zijn liefde te uiten. In haar Moederhart kon Hij alle liefde ontvangen 
die door schepselen werd afgewezen. Zij was de bewaarster van Zijn 
verworpen liefde en het zoete gezelschap van Zijn lijden - haar vurige 
liefde droogde Zijn tranen. 
 
Zodra de Zoon in haar schoot werd ontvangen, begon Maria zich met 
Zijn akten te verweven. En gezien de Mensheid van Jezus geen ander 
leven had, geen ander voedsel noch enig ander doel dan de Ene Wil 
van de Hemelse Vader, gaf ook Zij, toen haar verstrengeling met Jezus 
begon, de Vader de rechten als Schepper terug in naam van allen. 
 
Jezus legt Luisa vervolgens uit hoe de grootste werken niet alleen 
kunnen worden gedaan. Er zijn er tenminste twee of drie nodig als 
bewaarders en voedsel van dat werk. Immers, zonder voedsel kunnen 
de werken geen leven hebben. Daar de Hemelse Koningin de goddelijke 
bewaarster was van al het goeds van de Incarnatie, wil Hij andere zielen 
die haar nabootsen. Om Zijn werken te kunnen vormen heeft Hij immers 
het gezelschap nodig van het schepsel dat zich tot Zijn beschikking stelt 
om het grote goed te ontvangen dat Hij haar wil geven. 
 
Jezus vraagt Luisa of zij Zijn tweede moeder wil zijn om het grote goed 
van de vernieuwing van Zijn Menswording te ontvangen als bruidsschat 
voor het Rijk van het Goddelijke Fiat. Uiteraard doet Jezus elk schepsel 
hetzelfde verzoek, omdat Hij ons allen als Zijn kinderen wil zien, tot 
glorie van de Vader. 
 

Mijn mama! Mijn mama! Moederlijke liefde overstijgt alle liefde. 
Jij zal van Me houden met de liefde van de onovertrefbare Moeder! 

 
Met heel veel dank aan de Associatie Luisa Piccarreta - Corato 


