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De Dienares Gods 
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KERSTNOVEEN  

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

 

Negende buitensporigheid van Liefde 
 
OVERWINNENDE LIEFDE 
'O ziel, dochter van Mijn hart, dit is het uiterste moment van Mijn lange 
gevangenschap. Mijn Liefde wil een ultieme buitensporigheid bedenken die de 
kroon zal zijn op alle andere buitensporigheden. Dit is Mijn overwinnende liefde. Ik 
wil met de kracht van liefde het hart overwinnen van het schepsel... 
Wees Mijn goddelijke overwinning. Kom binnen in Mijn Koninkrijk, het Rijk van 
Mijn Wil op aarde.' 
 

Tijdens de hele kerstnoveen luisterde Luisa ontroerd naar de stem van 
Jezus die huilde bij het vaststellen dat, terwijl Zijn Liefde alle schepselen 
overspoelde, zij ondankbaar bleven. Ze wilden geen leven in Zijn zee 
van Liefde en hadden zichzelf uit het Hemelse Vaderland verbannen. 
Het leek Luisa dat de zee van Zijn Liefde zo zwol en overstroomde dat 
het allen hoorndol maakte. Zo kon niets anders worden gehoord dan 
Zijn zuchten van Liefde, Zijn herhaaldelijk snikken dat zei: “Laat me niet 
meer huilen, laten we elkaar de vredeskus geven, elkaar liefhebben en 
we zullen gelukkig zijn.”  
Hoeveel ontroerende scènes kwamen er Luisa voor de geest! 
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Ze zag Jezus huilen en lijden want Hij wilde van elk schepsel het leven 
zijn. In plaats daarvan zag Hij alleen een menigte vol ongelukkige 
kinderen omdat ze kreupel, blind, stom en verminkt waren. Maar Zijn 
Liefde gaf zich niet gewonnen, Hij wilde er de negende buitensporigheid 
aan toevoegen. En zo merkte Luisa Jezus’ angsten, het vurig zuchten, 
de vlammen van verlangen om uit de moederschoot te komen om de 
mens te omhelzen met een Liefde die alleen Hij kon bezitten. Hij wilde 
met Zijn scheppende handen de mens aanraken om hem te genezen, 
hem tegen Zich aan te drukken en tot zijn hart te spreken: “Ik houd van 
je, zoon, ontvang Mijn Liefde en geef Me die van jou. Ik zal je met liefde 
genezen.”  Hoeveel liefdesmart dwong Zijn kleine Mensheid - die nog 
niet was geboren - tot een zodanige doodsangst dat Hij wel Zijn laatste 
adem kon uitblazen. Maar wanneer het zover kwam, gaf Zijn Godheid, 
die onafscheidelijk van Hem was, Hem teugjes leven en bracht Hem 
terug tot leven. 
 
Dit was de negende buitensporigheid van Jezus' Liefde: lijden en een 
onophoudelijke dood ondergaan uit liefde voor het schepsel.  
Om de Goddelijke Gerechtigheid voldoening te schenken, verplichtte 
Zijn Mensheid zich om net zo vaak te sterven (24.12.1926) als het schepsel 
de Goddelijke Wil in haar deed sterven. Het was een grote belediging de 
menselijke wil leven te geven en de Goddelijke Wil dit te ontnemen. 
Hoeveel kostte Hem dit - sterven en leven, leven en sterven. Voor Jezus 
betekende dit de meest aangrijpende en bestendige pijn. Zeker omdat 
de Godheid, hoewel Zij een was met Jezus, Zich bij het ontvangen van 
deze voldoeningen voordeed als Gerechtigheid. Hoewel Zijn Mensheid 
heilig was, was Zij een lamp voor de immense Zon van Zijn Godheid. 
Jezus voelde het volle gewicht van de voldoeningen die Hij aan deze 
Goddelijke Zon moest schenken en de pijn van de gevallen mensheid 
die weer in Hem moest opstaan ten koste van zo veel keer sterven. 
 
Het was het verwerpen van de Goddelijke Wil en het leven geven aan 
de eigen wil dat de ondergang van de gevallen mensheid vormde. Dus 
moest Jezus Zijn Mensheid en Zijn menselijke wil in een toestand van 
voortdurende dood houden om ervoor te zorgen dat de Goddelijke Wil in 
Hem een bestendig leven zou hebben om Zijn Rijk te verspreiden. Maar 
Jezus vertrouwde Luisa toe dat Zijn Liefde, tijdens de laatste momenten 
van Zijn lange gevangenschap in de moederschoot, een laatste buiten-
sporigheid verzon: een overwinnende Liefde, die de kroon zal zijn van 
alle andere buitensporigheden. Hij verlangt het hart van het schepsel te 
overwinnen door de kracht van Liefde. En Zijn Liefde zal overwinnen, al 
kost het eeuwen wachten! Hij zal de overwinnende God zijn, Hij zal 
Zijn Koninkrijk hebben, het Rijk van de Goddelijke Wil op aarde. 
 

Kom, o Allerhoogste Wil om te heersen op aarde, 
raak alle generaties aan, win en verover ze allemaal! 

 
Met heel veel dank aan de Associatie Luisa Piccarreta - Corato 

 


