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De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASEN 
HIJ IS VERREZEN, HIJ LEEFT 

 

Gaat aan zijn leerlingen en aan Petrus zeggen: 
Hij gaat u voor naar Galilea; 

daar zult gij Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft. 
(Mc. 16, 1-8) 

 
 

 
 

In DE MAAGD MARIA IN HET RIJK VAN DE GODDELIJKE WIL (28ste les) vertelt 
Maria aan Luisa hoe Jezus, onmiddellijk na Zijn dood, afdaalde in het limbus. 
Hij - als Overwinnaar bekleed met glorie en geluk – ontmoette er Adam en alle 
patriarchen en profeten, de heilige Jozef en vele anderen. Hij had hen allen 
gered door Zijn FIAT van de Verlossing. Maria, onafscheidbaar van haar Zoon, 
volgde Jezus in het voorgeborchte en zag het feest van dankbetuiging die deze 
menigte van mensen Hem gaf. Hij bracht hen nu binnen in de hemelse glorie… 
En ook al verloor Maria haar Zoon niet uit het oog, Ze verlangde hevig naar het 
moment waarop Hij zou verrijzen: ‘Sta op, Mijn glorie! Sta op, Mijn leven!’ 
De derde dag, in de plechtige akt van de Verrijzenis waarbij Zij aanwezig was, 
triomfeerde Jezus over de dood. Het Leven van het Goddelijke Willen deed Hij 
zegevieren! (zie ook FIAT II - HET FIAT VAN DE VERLOSSING, blz 403-408) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
Hij die je zoekt is verrezen! 

 

 

“Wie leeft in Mijn Wil gaat weer op naar het licht en kan zeggen: ‘Mijn nacht is voorbij’. 
Ze leeft weer op in de liefde van haar Schepper zodat er voor haar geen koude meer 
bestaat of sneeuw, maar ze voelt de glimlach van de hemelse lente. Ze herrijst weer tot 
heiligheid die haar haastig alle zwakheden doet ontvluchten, alle ellenden en begeerten. 
Ze herrijst tot al wat Hemel is en wanneer zij kijkt naar de aarde, de lucht en de zon, 
doet ze dit om de werken van haar Schepper te vinden en zo de gelegenheid te hebben 
Hem over Zijn glorie en lange liefdesgeschiedenis te verhalen. Wie leeft in Mijn Willen 
kan dus zeggen - net als de engel tot de vrome vrouwen toen zij naar het graf kwamen: 
‘Hij is verrezen, Hij is niet langer hier.’ Wie leeft in Mijn Willen kan bovendien zelfs dit 
zeggen: ‘Mijn wil is niet langer bij me, hij is verrezen in het Fiat’.”       (deel 36 -20.4.1938) 
 
Beste allemaal 
 

Nu al meer dan een jaar ervaren we wat voor ons een eindeloze nacht lijkt te 
zijn van lijden en dood, een woestijn zonder ontmoetingen, omarmingen en 
aanrakingen. We dromen van een terugkeer naar wat voor ons ‘normaal’ is.  
Indien we onszelf overgeven aan de Goddelijke Wil, indien we ons willen met 
Zijn Willen versmelten zal de Verrezen Heer, die de steen aan de ingang van 
Zijn graf wegrolde, de stenen wegnemen die ons verontrusten. Hij zal al onze 
ellenden, angsten en zwakheden op de vlucht jagen om ons te doen opstaan 
naar het licht. Enkel zo zullen wij met luide stem kunnen zeggen: ‘Mijn nacht 
is over’, enkel zo zullen we de glimlach kunnen voelen van de hemelse lente. 
Wanneer we in Jezus leven zullen we Hem niet moeten zoeken onder de 
doden, gezien Hij leeft in ons. Hij zal ons uitnodigen in Hem binnen te gaan, 
zodat we - in Hem - doen wat Hij doet. Jezus zal ons met Hem doen heersen 
in een Rijk van liefde, gerechtigheid en vrede. 
Net als de engel bij het graf zullen ook wij kunnen zeggen: ‘Hij is verrezen en 
niet langer hier’ – mijn wil is niet langer bij me maar verrezen in het Fiat. Wij 
zullen de verkondigers zijn van liefde en hoop in een tijd van dood, en gericht 
zijn op het meebouwen aan het Rijk. 
Uit het graf ontstond leven, uit de duisternis ontstond licht. 
Jezus is voor ons verrezen! Door Zijn Verrijzenis hebben wij allen het recht 
verworven in Hem te verrijzen, tot een nieuw leven dat we hier al op aarde 
als ware verrezen mensen kunnen beleven. 
 

Onze verrijzeniswensen voor jullie allen 
Vincenza Arbore, presidente van de Associatie 
Don Sergio Pellegrini, kerkelijk assistent 


