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De Dienares Gods 
Luisa Piccarreta 

GOEDE WEEK 
 

Om het laatste Pascha van Zijn aardse leven te vieren, gaat Jezus als Heer de 
stad Jeruzalem binnen. De feestelijke menigte begroet Hem als de door God 
Gezondene en juicht Hem toe. Jezus kwam echter niet om over Zijn volk te 
heersen, maar om door de leiders van de naties te worden veroordeeld en aan 
het kruis te sterven als verzoeningsoffer voor de zonden van de mensheid. 
Zijn troon is het kruis. Zijn wapens zijn liefde. Zijn koninkrijk is dat van de 
Goddelijke Wil. Zijn triomf is de overwinning op zonde en dood, op de duivel 
en de hel. Zo was de triomfantelijke intocht van Jezus die zondag in Jeruzalem 
voor Hem een vaag voorteken van Zijn triomf waartoe Zijn lijden en dood en 
Verrijzenis Hem zouden brengen.                               (Don Marco – Associatie Corato) 
 

 
 
Tijdens de Goede Week worden we allen uitgenodigd, nog meer dan anders, om 
onze blik te richten op het kruis van Christus - samen met Luisa die ons zegt: 
'Ik beveel je de Uren van de Passie aan. Vorm rond Jezus voortdurend een 
keten van eerherstel. Verenig er al je akten mee, opdat deze zoete keten 
van eerherstel nooit zou worden verbroken.'                 (uit  LICHT OP JE DAG)                                                         
 

GEZEGENDE EN SERENE DAGEN IN GODS VERHEVEN WILLEN! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jezus tot Luisa: "Ik heb je vele keren gesproken over het Kruis, 
vandaag wil Ik jou over het Kruis horen spreken." 
 

Ik was helemaal in de war en wist niet wat te zeggen. Maar Hij zond 
me een straal verstandelijk licht  en om Hem tevreden te stellen 
begon ik te zeggen: 
 

“Mijn geliefde Jezus, wie kan U zeggen wat het Kruis is en wat het 
Kruis bewerkt? Alleen Uw mond kan waardig spreken over de 
verhevenheid van het Kruis, maar gezien U wilt dat ik er ook over 
spreek zal ik het doen. 
 

Uw lijden op het kruis bevrijdde me van de slavernij van de duivel 
en verbond mij in de echt met de Godheid door middel van een 
onlosmakelijke knoop.  
Het Kruis is vruchtbaar en liet in mij de genade geboren worden. 
Het kruis is Licht, het doet me afstand nemen van wat tijdelijk is en 
openbaart me wat eeuwig is.  
Het kruis is vuur en herleidt tot as al wat niet van God is. Het ledigt 
mijn hart van alles, tot en met een miniem grassprietje dat er zich 
zou kunnen in bevinden.  
Het kruis is een munt van onschatbare waarde en indien ik het 
geluk zou hebben deze te bezitten, Heilige Bruidegom, zal ik me 
met eeuwige munten verrijken tot ik de rijkste word in het paradijs. 
De munteenheid van de Hemel is immers het kruis dat op aarde is  
gedragen.  
Het kruis doet mij niet enkel mezelf kennen, maar geeft mij de 
kennis van God.  
Het kruis brengt me alle deugden bij. 
Het kruis is het edele gestoelte van de ongeschapen Wijsheid die 
me de hoogste, subtielste en subliemste leerstellingen onderricht. 
Zo zal enkel en alleen het kruis me de meest verborgen mysteries 
openbaren, de meest geheime dingen, de perfectste perfectie die 
voor de meest geleerden en hoogst begaafden van de wereld is 
verborgen. 
Het kruis is als weldoend water dat me niet enkel reinigt maar me 
ook de voeding geeft voor de deugden. Het doet mij groeien en 
verlaat mij pas wanneer het me tot het eeuwig leven terugbrengt. 
Het kruis is als hemelse dauw die voor mij de prachtige lelie van de 
zuiverheid behoedt en verfraait.  
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Het kruis is het voedsel van hoop.  
Het kruis is de fakkel van het werkzame geloof.  
Het kruis is dat stevige hout dat het vuur van de naastenliefde 
bewaart en altijd brandend houdt.  
Het kruis is dat droge hout dat al de rook van hoogmoed en ijdele 
glorie doet verdwijnen en op de vlucht jaagt, en in de ziel het 
deemoedig viooltje van de nederigheid doet ontstaan. 
Het kruis is het machtigste wapen tegen de demonen en verdedigt 
me tegen al hun klauwen.  
Daarom is de ziel die het kruis bezit de afgunst en bewondering van 
de engelen en heiligen, en de woede en verontwaardiging van de 
duivelen.  
Het kruis is mijn paradijs op aarde zodanig dat, indien het paradijs 
daarboven - van de zaligen - heuglijk is, het paradijs hier beneden 
pijnlijk is.  
Het kruis is de ketting van het zuiverste goud die me met U, mijn 
Hoogste Goed, verbindt. Het vormt de meest innige vereniging die 
maar mogelijk is, tot het mijn zijn doet verdwijnen en mij verandert 
in U, mijn Geliefde, zodanig dat ik me in U verloren voel en leef van 
Uw leven." 
 
(Ik weet niet of dit onzin is) maar na dit te hebben gezegd, was mijn 
lieflijke Jezus, toen Hij dit hoorde, zo verheugd en gegrepen door 
een enthousiasme van liefde, dat Hij me kuste en zei:  
 
“Uitstekend, Mijn geliefde – goed gesproken! Mijn liefde is vuur 
maar niet als aards vuur dat, waar het ook binnendringt, dingen 
steriel maakt en alles tot as herleidt. Mijn vuur is vruchtbaar en 
maakt enkel steriel wat ondeugd is. Al het andere geeft het leven, 
het laat prachtige bloemen ontluiken, doet de heerlijkste vruchten 
rijpen en maakt van de ziel de verrukkelijkste hemelse tuin.  
Het kruis is zo machtig en Ik heb het zoveel genade verleend om het 
effectiever te maken dan de Sacramenten. Bij het ontvangen 
immers van het Sacrament van Mijn Lichaam zijn de beschikbaar-
heid en de vrije medewerking van de ziel nodig om Mijn genaden 
in ontvangst te nemen. Vele keren echter ontbreekt het daar aan, 
terwijl het Kruis het vermogen heeft de ziel voor genade geschikt 
te maken."                                                      
                                                                                (uit BvdH deel 3 – 2.12.1899) 


