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KERSTNOVEEN  

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

 

Achtste buitensporigheid van Liefde 
 
BEDELENDE LIEFDE 
'Mijn kind, zie hoe Mijn gejammer, noch Mijn smeekbeden het schepsel aanzetten 
tot medelijden met Mijn Liefde. Ik ga Me gedragen als de armste bedelaar en met 
Mijn handjes uitgestrekt vraag Ik tenminste als aalmoes hun ziel, hun hart en hun 
genegenheid.' 
 
 
Het Kindje Jezus liet Luisa (en ons) begrijpen dat, van zodra Zijn kleine 
Mensheid door de kracht van het Allerhoogste Fiat werd gevormd in de 
moederschoot, ook de Zon van het Eeuwige Woord mens werd. Vanaf 
dan was het centrum van deze Zon in Zijn kleine Mensheid.  
Gezien Zijn Mensheid deze niet kon bevatten, stroomde Zijn Licht over 
en bekleedde Hemel en aarde. Het bereikte elk hart, klopte aan bij elk 
schepsel en zei met een stem van doordringend licht: “Mijn kinderen, 
open je voor Mij, geef Mij plaats in je hart. Ik kwam van de Hemel naar 
de aarde om in elk van jullie Mijn Leven te vormen.”  
Maar bij het zien dat Zijn gekreun noch Zijn smeekbeden het schepsel 
ertoe bewogen medelijden te hebben met Zijn Liefde, handelde Hij als 
de armste onder de bedelaars. Zijn handjes uitstrekkend vroeg Hij hen, 
dan toch als een aalmoes, hun hart te geven.  
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Het licht zou keer op keer aankloppen zonder ooit op te houden, terwijl 
Jezus’ kleine Mensheid kreunde, huilde en pijn leed. En in dat Licht dat 
harten binnendrong, zou Hij Zijn tranen laten stromen, samen met Zijn 
gekreun en spasmen van liefde en pijn. 
 
Luisa was terneergeslagen bij het overwegen van deze buitensporigheid 
van liefde: Jezus, onze Schepper - de Koning der Koningen – had, om 
dichter bij het schepsel te komen en geen angst op te wekken, de vorm 
aangenomen van een klein Kind en vroeg het schepsel op zijn minst 
naar een aalmoes. Vervolgens vroeg Luisa zich af: indien de mens niet 
zo ondankbaar was geweest en de Goddelijke Wil niet had verlaten, zou 
Jezus Zich dan hebben geïncarneerd, ook als Hij ons niet had moeten 
verlossen? 
 
Jezus legde haar uit dat, indien Adam niet had gezondigd, het Eeuwige 
Woord, door de Wil van de Hemelse Vader, toch naar de aarde zou zijn 
gekomen. Hij zou dit echter glorieus, zegevierend en overheersend 
hebben gedaan, zichtbaar vergezeld van Zijn legerschare van engelen 
die allen hadden kunnen zien. Met de schittering van Zijn heerlijkheid 
zou Hij iedereen hebben gefascineerd en tot Zich hebben aangetrokken 
met Zijn schoonheid, gekroond als Koning en met de scepter van bevel. 
Jezus zou niet uit de Hemel zijn neergedaald om de zieke mensheid te 
vinden. Indien de mens zich immers niet aan de Goddelijke Wil had 
onttrokken, zou er geen ziekte naar ziel of lichaam hebben bestaan.  
Hij zou de mens gelukkig en heilig hebben gevonden en met de volheid 
van het goede waarmee God hem had geschapen. 
 
Maar gezien de mens zijn eigen wil wilde doen, veranderde het lot van 
de Zoon. Daar het was verordend dat Jezus naar de aarde zou komen - 
en wanneer de Godheid iets uitvaardigt kan dit niet worden gewijzigd - 
veranderde Hij alleen de manier en het voorkomen. Hij daalde neer in 
de meest nederige gedaante, arm, zonder enig vertoon van glorie, 
lijdend, wenend en belast met alle ellende en pijnen van de mensheid.  
De menselijke wil zorgde ervoor dat Hij de mens ongelukkig, blind, doof, 
stom en vol van alle ellende aantrof. Jezus moest het daarom op Zich 
nemen om hem te genezen. En om de mens niet bang te maken, moest 
Hij Zich laten zien als een van hen. Op die manier kon Hij Zich met hen 
verbroederen en hun de medicijnen en remedies geven die ze nodig 
hadden. Indien de mens niet had gezondigd door zich uit de Goddelijke 
Wil terug te trekken, zou Jezus niet naar de aarde zijn gekomen als de 
armste van de armen - Hij zou vol majesteit zijn gekomen. 
 

Hij komt onder ons met Zijn Hart dat stikt in vlammen van liefde. 
Hij komt als een Vader onder Zijn kinderen van wie Hij zoveel houdt. 

Hij komt als Koning onder de volken, om onze wil met Zijn Wil te ruilen. 
 

 
Met heel veel dank aan de Associatie Luisa Piccarreta - Corato 

 


