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De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

HEILIG HART VAN JEZUS  
                                                                       
Het hart !!! Het hart is het centrum van het leven, als het niet klopt, houdt het 
leven op. Figuurlijk betekent dit dat dit zo vitale orgaan ook de zetel is van 
emoties en gevoelens. Jezus - God en Mens - had ook een hart als het onze, 
een hart dat ons tot in het waanzinnige liefhad, maar ach, zonder weder-
kerigheid. Wij, ellendige schepselen, laten ons immers vaak door andere 
gevoelens overweldigen en vergeten hierbij dat het hart, als het centrum en 
oorzaak van onze affecties, in de eerste plaats moet slaan voor God, ons 
Allerhoogste Goed. Toen Jezus werd gevraagd wat het grootste gebod was, 
antwoordde Hij: "Gij zult de Heer, uw God, beminnen met geheel uw hart, 
geheel uw ziel en al uw verstand" (Mattheüs en Marcus). 
 

Vanaf het eerste moment van Zijn Menswording begon Jezus' Hart van liefde 
te kloppen en voor de mensen te lijden. Hij sprak met Luisa over de buiten-
sporigheden van liefde die Hem ertoe brachten Zich in de schoot van Maria 
te incarneren, Zich  met alle ellendigheden van de schepselen te bekleden en 
hen in ruil Zijn rijkdom, vreugden en eeuwig geluk te geven. Maar Hij vond in 
hen de ergste ondankbaarheid en hardnekkigste trouweloosheid, zodat Zijn 
Eeuwige Liefde al van in de moederschoot weende. Ondankbaarheid was, 
vanaf Zijn Conceptie de scherpste doorn die Zijn hart doorboorde. Hij zei tot 
Luisa: “Kijk naar Mijn Hartje, het is verwond en bloedt overvloedig. Wat een 
pijn! Hoe voel Ik Me gekweld! ”. (kerstnoveen) 
Al van in de Schoot van de Maagd is het mysterie van het lijden te zien. Elke 
ontvangen ziel bracht de kleine Jezus de last van haar zonden, zwakheden 
en hartstochten. 
 

Hoeveel verdriet bezorgen we het Hart van Jezus met onze voortdurende 
onverschilligheid, beledigingen, heiligschennissen – o, arme Jezus, o arme 
beledigde Liefde! Door Luisa’s geschriften worden we geholpen het innerlijke 
en verschrikkelijke lijden van het Hart van Jezus te begrijpen.  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze kennis zal ons helpen onze stenen harten te 'versmelten' en er vurig 
naar te verlangen Zijn wonden te helen of tenminste dan toch te verzachten.       
 

Hoeveel tederheid wekte Jezus op toen Hij Luisa sprak over de drie dodelijke 
wonden van Zijn Hart! Onder de vele wonden die Zijn Hart bevat, zijn er drie 
wonden die Hem dodelijke en zodanig bittere pijnen van verdriet bezorgen 
dat ze alle andere wonden samen overtreffen. De pijn is deze van Zijn 
liefhebbende zielen. Wanneer Jezus een ziel ziet lijden om Hem - gemarteld, 
verpletterd, bereid om zelfs de smartelijkste dood voor Hem te doorstaan - 
voelt Jezus haar pijn al was het deze van Hem, en wellicht nog meer. Liefde 
weet hoe de diepste scheuren te doen ontstaan, zo erg dat je geen andere 
pijn voelt. In deze eerste wonde komt eerst Zijn lieve Mama binnen. Haar 
Hart, doorboord om de pijnen van Jezus, stroomde over in Zijn Hart. 
Vervolgens komen alle zielen die – enkel uit liefde - om Hem lijden, deze 
wonde binnen. Een ziel die Hem liefheeft en voor Hem lijdt, betekent al Zijn 
tevredenheid, Zijn geluk, de beloning voor al wat Hij heeft gedaan. 
Inderdaad, terwijl deze liefdeswonde van Zijn Hart de pijnlijkste is en alles 
overtreft, bevat ze tegelijkertijd twee effecten: ze geeft Hem intense pijn en 
hoogste vreugde, onzegbare bitterheid en onbeschrijfelijke zoetheid, 
pijnlijke dood en glorieus leven. Dit zijn de buitensporigheden van Zijn liefde 
- onvoorstelbaar voor de geschapen geest. 
 

De tweede dodelijke wonde van Zijn allerheiligste Hart is ondankbaarheid. 
Bij ondankbaarheid sluit het schepsel haar hart. Sterker nog, ze draait zelfs 
twee keer de sleutel om. Het Hart van Jezus zwelt op en wil genade en liefde 
uitstorten, maar kan dit niet. Het schepsel  heeft immers haar hart gesloten 
en verzegeld met haar ondankbaarheid. Jezus, Arme Liefde, wordt uitzinnig - 
zuchtend, zonder hoop dat deze wonde geneest, omdat ondankbaarheid het 
verergert en Hem dodelijke pijn bezorgt. 
 

De derde is halsstarrigheid. Wat een dodelijke wonde voor Zijn Hart! 
Halsstarrigheid is de vernietiging van alle goeds dat Hij voor het schepsel 
deed. Het is het handteken onder de verklaring dat het schepsel Hem niet 
meer wil herkennen, noch toebehoren. Het is de sleutel van de hel waarin het 
schepsel zich stort. Zijn Hart voelt het scheuren, het aan stukken worden 
getrokken, en hoe een van deze stukken wordt weggenomen. Wat een 
dodelijke wonde is halsstarrigheid! 
In Uren van de Passie lezen we:  “O Jezus, ik kus Uw zo teder Hart, waarin alle 
beledigingen worden gestort. Ik wil U eerherstel brengen voor alles en U voor 
iedereen met liefde vergelden. En steeds opnieuw, wil ik samen met U, delen in 
al Uw pijnen.” (blz 48) 
 

Jezus wou de wereld de wonderen van Zijn hart tonen door Zijn doorboorde 
Hart te laten zien, met daarboven een kruisje omringd door vlammen.            
In de 17de eeuw verscheen Hij zo aan Zuster Margareta Maria Alacoque.         
Het kruis betekent lijden, onthechting, toewijding. Voor onze Verlossing 
doorstond Jezus alle mogelijke pijn, tot aan het geven van Zijn leven.  
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Als een boosdoener werd Hij vernederd en tot de dood veroordeeld.  Maar Hij 
omhelsde het kruis, droeg het op de schouders en stierf eraan vastgenageld. 
Hij wil dat wij worden zoals Hij, daarom nodigt Hij ons uit om de verlossende 
waarde van het kruis te overwegen: "Wie Mijn volgeling wil zijn, moet Mij 
volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen." (Mt 16:24) 
Laten we ons dus, bij het lijden dat wij hebben te doorstaan, meer met Hem 
verenigd voelen. Laten we op die momenten bidden en ons wenden tot Zijn 
Hart dat alles ziet, weet en kan, en wij zullen troost en vreugde ontvangen. 
Zijn woorden zijn troostend: "Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder 
lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken." (Mt 11,28)  
 

Wanneer Jezus Luisa sprak over Zijn onbeschrijfelijke smarten, niet te vatten 
voor het menselijk schepsel, onthulde Hij nog een ander aspect van Zijn 
innerlijk leven. Hij zei dat elk van Zijn hartslagen een onderscheiden verdriet 
was (gezien het menselijke leven een voortdurend hartkloppen is, kunnen we 
ons inbeelden door hoeveel stromen van verdriet Zijn Hart bij elke hartslag 
werd en wordt overspoeld). Daarna voegde Hij eraan toe dat Zijn Godheid, 
van Hem onafscheidelijk, over Zijn Hart waakt en bij elke hartslag nieuwe 
vreugden, nieuwe tevredenheden, nieuwe harmonieën en hemelse mysteries 
laat binnenkomen. Als Jezus rijk was aan verdriet en Zijn Hart vele immense 
zeeën van pijn omsloot, was Hij ook rijk aan geluk,  oneindige vreugden en 
onbereikbare lieflijkheid. 
Indien we in Zijn Hart zouden kunnen kijken, zouden we in Hem alles 
geconcentreerd zien - alle mogelijke denkbare smarten waaruit schepselen 
weer opstaan tot nieuw leven, en ook alle tevredenheden en goddelijke 
rijkdommen, die als vele zeeën in Zijn Hart stromen, terwijl Hij ze verspreidt 
voor het heil van de gehele menselijke familie. 
 

Maar wie deelt het meest in deze immense schatten van Zijn Hart?  Wie meer 
lijdt. Voor elke pijn, voor elk verdriet, is er een speciale vreugde in Zijn Hart, 
die volgt op de pijn of het verdriet dat het schepsel heeft geleden. Verdriet 
maakt haar waardiger, beminnelijker, kostbaarder, aantrekkelijker. En net 
zoals Zijn Hart alle goddelijke sympathie aantrok door het leed dat Hij door-
stond, zo stort Hij, bij het zien van het verdriet in het schepsel, met alle liefde 
de vreugden en tevredenheden over haar uit die Zijn Hart bevat.  
Zijn vreugden volgen dus het verdriet, maar vaak vindt Hij in het schepsel 
geen liefde en ware berusting voor pijn. Zo vinden Zijn vreugden niet de weg 
om dat diepbedroefde hart binnen te gaan en treurig komen ze terug in Zijn 
Hart. Wanneer Jezus daarentegen een ziel vindt die berust, die het lijden kan 
aanvaarden en liefhebben, voelt Hij haar als herboren worden in Zijn Hart, en 
Hij houdt niets achter van al het goeds dat Hij in haar kan uitstorten. 
 

“O Jezus, druk mij aan Uw Hart. Teken met Uw heilige handen Uw ‘Ik zegen je’ 
op elk deeltje van mijn zijn, zodat uit mij niets anders kan komen dan een 
voortdurende hymne tot U.” (slot Uren van de Passie) 
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