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Nog een andere passage uit ons vijfde bundel van het BOEK van de HEMEL: 

 

12.4.1922 – zonde breekt de stroom van liefde af en doet de 
stroom van gerechtigheid ontstaan 

In een tijd die op gerechtigheid lijkt te wachten maar nog eens de opmerking 
dat Luisa het in haar dagboek nooit had over de toestand waarin wij nu leven. 
Zij deed dus hoegenaamd geen toekomstvoorspellingen. Jezus zette haar wel 
steeds aan om (wanneer vreselijke dingen in haar tijd gebeurden) ‘heel intens 
in Gods Willen’ te bidden, eerherstel te brengen en plaatsvervangend het lijden 
op zich te nemen. Andere momenten wou Jezus dit laatste dan weer niet omdat 
schepselen de gevolgen van hun wandaden niet uit de weg konden gaan. Bidden 
ook wij met aandrang in Gods Willen voor wat in onze tijd aan het gebeuren is. 

Een stroom van liefde van God uit… Wij, schepselen, moeten die 
van onze Schepper willen ontvangen om deze dan terug te geven: 
een circuit – een compleet circuit van goddelijk leven: vloeiend naar 
het schepsel, zich verspreidend over de rest van de Schepping en 
dan terug naar God.                                                                      
Wanneer wij zondigen is deze cirkel, deze circuit onderbroken 
gezien we dan niet langer kunnen ontvangen en teruggeven.        
We hebben het hier over ernstige zonde, doodzonde.                                      
Liefde opent de stroom van gerechtigheid, staat hier te lezen. 

In mijn gebruikelijke toestand liet mijn lieve Jezus zich volkomen 
aangeslagen zien, bijna in de akt van aanzetten tot gerechtigheid - 
maar als gedwongen door de schepselen zelf.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luisa ziet dit zo vaak.                                                                   
Gods gerechtigheid is dikwijls zo iets ongelooflijk en tezelfdertijd is 
Gods Liefde de bron van die gerechtigheid. Gerechtigheid is niet 
tegengesteld aan Gods Liefde en Barmhartigheid, het maakt er deel 
van uit, het is een manier van zich te uiten. Rechtvaardigheid zet 
ons aan tot bekering, dit helpt de wereld om te veranderen wanneer 
liefde faalt. Indien het niet gaat met liefde manifesteert God Zijn 
rechtvaardigheid al eens op een krachtige manier. 

Luisa vroeg Hem de kastijdingen te weerhouden en Hij zei:  “Mijn 
dochter, tussen de Schepper en het schepsel bestaat niets anders 
dan een stroom van liefde. Zonde breekt deze stroom af en doet de 
stroom van gerechtigheid ontstaan. Mijn gerechtigheid verdedigt 
de rechten van Mijn beledigde liefde, Mijn gebroken liefde tussen 
Schepper en schepsel. En zich een weg banend in hun midden 
verlangt Mijn gerechtigheid deze liefde die gebroken is weer te 
herenigen.  

Omdat liefde niet werd/wordt aanvaard maar vertrappeld, teniet-
gedaan, beledigd, belachelijk gemaakt,… 

(uit de Uren van de Passie: “Het schepsel kan vrijwel bij elke stap en 
in elke akt liefde en genade voelen stromen uit het vaderlijke Hart. 
En nog altijd blijft het ondankbaar. Het veracht deze liefde en wil 
haar niet erkennen. Inderdaad, het schepsel beantwoordt heel veel 
Liefde door hemel en aarde te overspoelen met geweld, hoon en 
minachting. Het gaat haar vertrappelen onder zijn onzuivere voeten. 
Indien mogelijk wil het haar tenietdoen om zichzelf te verafgoden!... 
Hoe verontwaardigd raakt God bij het zien van gemene schepselen 
die het zover drijven Zijn Liefde te beschadigen, te beledigen.” blz 168) 

Ach, indien de mens niet zondigde, zou Mijn gerechtigheid niets met 
het schepsel hebben te maken. Maar waar schuld begint, daar zet 
Mijn gerechtigheid zich in beweging.  

Gods gerechtigheid begint te vloeien wanneer de mens zondigt 
tegen de liefde.                                                                                
Gods gerechtigheid gaat vloeien als part van die liefde – liefde houdt 
hier niet op te bestaan maar de liefdesstroom wordt onderbroken en 
daardoor komt de stroom van gerechtigheid naar voren. 
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Denk jij dat Ik het verlang de mens te slaan? Neen, neen, het doet 
Mij werkelijk pijn, het valt Mij heel zwaar hem te raken. Maar het is 
de mens zelf die Mij dwingt en aanspoort hem te kastijden. Bid dat 
de mens tot inkeer komt, zo zal de gerechtigheid - na de stroom van 
liefde meteen te hebben herenigd - zich kunnen terugtrekken.”  

Gerechtigheid herstelt de liefdesstroom, gerechtigheid is een 
uitdrukking van Gods Liefde – voor ons moeilijk te verstaan. Hoeveel 
ouders gaan hun kinderen al niet eens straffen gewoon voor hun 
goed. En ja, kinderen kunnen dan al eens zeggen: jij houdt niet van 
mij want je straft me, maar ouder geworden gaat men inzien dat een 
straf ook een uiting is van liefde. Zo ook bij God – aan de mens om 
tot inkeer te komen, bid ervoor – bid opdat mensen veranderen, tot 
inzicht komen! 

Dit was Luisa’s leven: een constant bidden voor alle schepselen en 
tussenbeide komen als slachtofferziel door het lijden en de pijn op 
zich te nemen dat de mensheid verdiende - in de Wil van God.      
Op die manier kon de gerechtigheid zich terugtrekken en kende de 
mensheid weer harmonie. Ook wij kunnen dit door genade. 

Wat is de oorzaak van geweld en oorlog, haat en moord in de 
wereld: zonde! Het kwade dat diep geworteld zit in het hart van de 
mens. Mensen handelen vanuit het hart. Het innerlijke moet 
gezuiverd worden (anders blijf je uit de beker drinken wat vuil is) 
(Farizeeën) en dan zal ook het uiterlijke zuiver zijn.                                                                                 
Reinigen en zuiveren begint bij het doopsel om vrij te komen van de 
erfzonde maar de neiging tot zondigen is er nog steeds en daaraan 
moet worden gewerkt – indien nodig met ‘hamer en beitel’ om zo de 
menselijke wil terug in lijn te krijgen met de Goddelijke Wil.     
Daarom moet Gods gerechtigheid soms plaatsvinden in ons leven … 

 
Luisa in de Uren van de Passie: 
 

Mijn Jezus, is het mogelijk dat U ons zoveel bemint? Uw Liefde verbrijzelt 
mijn arm hart. Laat mij te midden van alle schepselen gaan…                    
Doe hen begrijpen wie U bent met het licht dat Uw gelaat uitstraalt en met de 
verrukkelijke kracht van Uw Liefde. Laat hen aanvoelen wie ze wel zijn die U 
zo durven te beledigen. Dit zal hen voor U doen buigen om U te aanbidden en 
te eren. (blz 169) 


