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14 september 

KRUISVERHEFFING 
 

“Wij aanbidden U, o Christus, en wij zegenen U 
omdat U met Uw heilig Kruis de wereld hebt verlost.” 

 
(Luisa Piccarreta in de UREN VAN DE PASSIE) 

 

 
 

Op deze feestdag van het Kruis van de Heer gaan onze gedachten uit 
naar Golgota, waar werd vervuld wat Christus had voorzegd:  

“De Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de 
slang omhoog hief in de woestijn, opdat een ieder die gelooft in Hem 
eeuwig leven zal hebben.” (Joh 3, 14).  

Maar deze verheffing is ook het begin van de verheerlijking:                   
na Zich vernederd te hebben tot de kruisdood, is Jezus door de Vader 
hemelhoog verheven. Die dag zien wij gelovig op naar de Gekruisigde 
die alle mensen tot Zich trekt.  

In dit opzien naar het kruis ligt ook de oorsprong van dit feest:               
aan de viering van de inwijding van de heilig Grafkerk te Jeruzalem (13 
september 335) was de plechtigheid verbonden van het tonen van het 
heilig Kruis, dat tot verering werd opgeheven, zoals ook nu nog in onze 
kerken gebeurt op Goede Vrijdag. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heer Jezus, uw schandelijke Dood aan het Kruis was voor de joodse 
mensen een godsgericht, een vloek, voor de Romeinen een smaad en 
voor velen een reden tot verachting en spot. Het was daarom een 
moeilijke opgave voor de eerste christenen om met dit verhaal klaar te 
komen. Maar de oerkerk herinnerde zich de voorspellingen over Uw 
Lijden en Dood en vooral ook Uw woorden bij het Laatste Avondmaal. 
Zij zag in de uitgestippelde weg van Uw Lijden en Dood al heel vlug Uw 
Wil, Uw Liefde en heilsplan en hoe dit in het O.T. al was aangeduid.  

Volgens een vroege zingeving deelde U het lot van de profeten die door 
Israël waren afgewezen en gedood.                                                      
Het oudste lijdensverhaal schildert U verder ook af als de door mensen 
vervolgde ONSCHULDIG LIJDENDE RECHTVAARDIGE.                    
En Paulus zag in Uw Dood de ondoorgrondelijke Liefde van God die 
zelfs Zijn eigen Zoon niet spaart, om in U de wereld met zich tot 
verzoening te brengen.                                                                                             

Het Kruis was het hoogtepunt van de Goddelijk wegschenkende Liefde. 
Uw Lijden en Dood werd gezien als PLAATSVERVANGEND LEVENS-
OFFER, en dat voert ons binnen in het diepste centrum van het nieuw-
testamentische getuigenis. Uw priesterlijk plaatsvervangende offer werd 
door de Kerk, de heiligen en in de huidige eeuw vooral ook door de 
heiligen van de Nieuwe en Goddelijke Heiligheid heel intens beleefd. 
Voor elk van deze getuigenissen beminnen, danken en loven wij U, 
Heer Jezus, en in Uw Goddelijke Wil brengen wij eerherstel voor alle 
hedendaagse vervormingen ervan. 

Vooral Paulus heeft de gedachte van plaatsvervanging opgenomen.    
Hij sprak zelfs over een VERWISSELING VAN PLAATS tussen U en 
ons. Hij gaat zover dat hij zegt dat U voor ons tot ‘vloek’ bent geworden, 
opdat wij in U Gods heiligheid zouden worden (vgl. 2 Kor 5,21).          

Vele uitspraken, Heer, van de kerkvaders en de heiligen gaan over 
hetzelfde thema. Omvormde personen willen steeds weer opnieuw,     
en dit al eeuwenlang, Uw reddende Liefde verkondigen die U voor ons 
DOOR UW GEHOORZAAMHEID EN DOOR UW TOTALE OVERGAVE 
aan de Wil van Uw Vader, plaatsvervangend hebt verworven.    

Op die manier is Uw Kruis uiteindelijk het teken van de ‘overwinning’ op 
alle machten die God en mens vijandig zijn, en zeker een teken van 
HOOP.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 

Voor Johannes zijn UW KRUISIGING, VERHEFFING en 
VERHEERLIJKING EEN ENKELE, ONDEELBARE GEBEURTENIS 
(ook zo dikwijls in ‘Het Boek van de Hemel’ beschreven).                     
Uw Kruis brengt de zonde, de ongerechtigheid en de leugen aan het 
licht en openbaart Uw eindeloze Liefde. Door het Kruis heeft U de 
heerschappijen en machten “ontwapend en publiek tentoongesteld. Hij 
heeft over hen getriomfeerd door het kruis” (Kol 2,15).  

Bij dit zegevierende karakter van Uw Kruis behoort ook het verstaan van 
Uw Dood ‘als losprijs’ voor velen. U bevrijdde ons van machten die ons 
zo in beslag kunnen nemen dat ze ons van onze echte bestemming 
afhouden. Het is een NIEUWE VRIJHEID, een integrale vrijheid 
geworden (veel ruimer en dieper dan een politieke en psychologische 
bevrijding) waarvoor wij U eindeloos danken en loven, Heer Jezus     
(naar ‘De Geloofsbelijdenis van de Kerk’, - Katholieke Katechismus voor 
volwassenen - , oorspronkelijk uitgegeven in het Duits, Brepols).  

Wij kunnen nu in Uw Goddelijke Wil TOTAAL VRIJ in U en in de 
Allerheiligste Drie-eenheid leven, beminnen, rondgaan en plaats-
vervangend offeren ten voordele van iedereen. Schenk ons de genade, 
Heer, ons lijden altijd met Uw Passie te verbinden en in U, totaal 
medelijden te tonen met wie vernederd, onderdrukt en hongerig is.       

Wij smeken U, laat het Rijk van Uw Goddelijke Wil toch komen. 

 

(uit RONDZANG VOOR ALLES UIT HET OPENBAAR LEVEN VAN JEZUS,          
terug te vinden in ons tweede FIAT-boek   VAN GOD HOUDEN IN ZIJN 
GODDELIJKE WIL – het FIAT van de VERLOSSING) 

+ + + + + + + 
 

Wij roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus. 

In Hem is ons heil, ons leven en onze verrijzenis, 

door wie wij verlost en bevrijd zijn. 

 

God zij genadig en zegene ons, 

en dat Zijn aanschijn over ons moge lichten. 

(ZJ 367) 


