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BELOKEN PASEN 
ZONDAG VAN DE BARMHARTIGHEID 

 
PSALM 2 (uit de lezingendienst van vandaag): 

Waarom zijn de volken rumoerig, beramen de naties verzet? 
De heersers der aarde komen in opstand, 

de machthebbers vinden elkaar tegen de Heer en zijn gezalfde. 
‘Laat ons hun boeien verbreken, hun ketenen werpen wij af!’ 

Die woont in de hemel, Hij lacht, de Heer drijft de spot met hen. 
Dan vaart Hij uit in zijn gramschap 

en slaat hen met schrik voor zijn toorn: 
‘Ik zelf heb mijn koning aangesteld op Sion, mijn heilige berg.’ 

Dit is het besluit van de Heer: 
Hij sprak tot mij: ‘Gij zijt mijn zoon, Ik heb u heden verwekt. 

Vraag Mij, Ik geef u de volken als erfdeel, 
schenk u de aarde als eigendom. 

Breek hun verzet met ijzeren scepter, 
sla hen in stukken als potten van klei.’ 

Weest nu verstandig, gij vorsten, heersers der aarde, 
weet wat ge doet! 

Dient de Heer met ontzag, kust Hem bevend de voeten. 
Wekt ge zijn toorn op dan zijt ge verloren, 

snel is zijn woede ontbrand. 
Gelukkig wie Hem vereren, hun toevlucht nemen tot Hem. 

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd 

en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

De vraag om bekering blijft klinken vanuit de Hemel – mogen allen dit toch 
inzien en er gehoor aan geven… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus houdt zoveel van al wie Zijn Hart omringen en om vergiffenis 
vragen, dat Hij als het ware Zijn armen voelt breken om op die 
manier GERECHTIGHEID te vervangen door BARMHARTIGHEID.                  
(Luisa tijdens haar overweging bij het derde uur van de Uren van de Passie)  

 

In zijn Misericordiae Vultus  - Het gelaat van de Barmhartigheid schreef 
Paus Franciscus: ‘Jezus Christus is het gelaat van de BARMHARTIG-
HEID van de Vader. Het mysterie van het christelijk geloof lijkt in dit 
woord zijn samenvatting te vinden. Het is levend, zichtbaar geworden en 
heeft zijn hoogtepunt bereikt in Jezus van Nazareth. Nadat de Vader, 
“die rijk is aan erbarming” (Ef. 2, 4) zijn naam heeft geopenbaard aan 
Mozes als “een barmhartige en medelijdende God, lankmoedig, groot in 
liefde en trouw” (Ex. 34, 6), heeft Hij niet opgehouden op verschillende 
wijzen en op zeer veel ogenblikken in de geschiedenis zijn goddelijke 
natuur te doen kennen. In de “volheid van de tijd” (Gal. 4, 4), toen alles 
was bepaald volgens zijn heilsplan, zond Hij zijn Zoon, geboren uit de 
Maagd Maria, om ons definitief zijn liefde te openbaren.’  

Hoe groot, hoe immens is Gods liefde voor Zijn schepselen. Gelovigen 
weten dat God Mens wou worden tussen mensen, puur uit liefde. En wij, 
die Luisa Piccarreta en haar geschriften mochten leren kennen, 
beseffen nog veel beter wat die Menswording van Gods Zoon betekent: 
het Rijk van de Goddelijke Wil op aarde komen herstellen…     

 

Maria beschrijft zelf wat de Menswording van Gods Zoon - Haar Zoon - 
net vooraf gaat, een gebeuren vol barmhartigheid.                               
“De Godheid, die van Liefde overstroomde, nam de mantel weg van 
de GERECHTIGHEID, die Zij gedurende eeuwen over de schepselen 
had gehouden. De Goddelijke Personen bedekten Zich met de 
mantel van de oneindige BARMHARTIGHEID en onderling bevolen 
Ze de neerdaling van het Woord.” (De Maagd Maria in het Rijk van de 
Goddelijke Wil – negentiende dag) 

 

En met Zuster Faustina, heilige van de Nieuwe en Goddelijke Heiligheid 
bidden we op deze Barmhartigheidszondag:                                     
"Toen U de Geest gaf, Jezus, ontsprong de bron van leven voor al de 
zielen en ging een oceaan van barmhartigheid open voor de gehele 
wereld. O bron van leven, onpeilbare goddelijke barmhartigheid, omhels 
de hele wereld en overstelp ons."                      
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“ Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. 
Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort."     (Johannes 12:24)          
Wanneer de graankorrel in de grond valt, sterft hij en breekt het 
vlies dat hem omsluit. Zo begint de tarwekorrel aan zijn groei-
proces dat tot vrucht leidt, dankzij het voedsel dat hij uit de aarde 
haalt. Het is een schatkist van leven, het is vruchtbaar en spreekt 
tot ons van een leven dat niet sterft maar opstaat tot nieuw leven. 
 

Jezus werd schuldig bevonden, Hij werd ter dood veroordeeld en 
viel onder het gewicht van het kruis. Net als het graan in de grond 
stierf Jezus aan het kruis en werd hij te ruste gelegd in een graf dat 
door een groot rotsblok werd afgesloten. Maar het rotsblok rolde 
weg, kantelde, precies zoals het vlies van de graankorrel breekt om 
de kiem tevoorschijn te doen komen. Het is het overwinnen van de 
dood, het is een explosie van leven, een explosie van liefde - het is 
de Verrijzenis die ons weer brengt tot leven in de Goddelijke Wil. 
 

Jezus zei tot Luisa:  “Wanneer de ziel besluit iets goeds te doen - een 
deugd te beoefenen - vormt zij het zaad van die deugd. Door die 
akten te herhalen, vormt ze het water waarmee ze dat zaadje in de 
aarde van haar hart water geeft. En hoe vaker ze deze herhaalt, 
hoe meer ze dat zaadje besproeit. Zo wordt de plant mooi en groen, 
zodanig dat ze onmiddellijk de vruchten van dat zaad voortbrengt. 
Vandaar dat het herhalen van je 'ik hou van U' voor Mij, jou het 
water bezorgt waarmee je kunt begieten en de boom van liefde 
kunt vormen. Het herhalen van geduld bewatert en vormt de boom 
van geduld. Het herhalen van je akten in Mijn Wil vormt het water 
voor het besproeien en het vormen van de goddelijke en eeuwige 
boom van Mijn Wil."   (deel 18 - 4 oktober 1925) 
 

Beste allemaal, Jezus heeft ons door Zijn leven en dood het bewijs 
gegeven dat we een reden hebben om voor te leven en een reden 
om voor te sterven. Hij zal ons rekenschap vragen voor het kleine 
stukje land dat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij zal ons de vruchten  
geven die we verdienen in verhouding tot onze goede akten die we 
deden en in welke mate we Hem in ons leven leerden kennen en 
liefhebben. 
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