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LATEN WE SAMEN BIDDEN 

IN DE VOETSTAPPEN VAN DE DIENARES VAN GOD 

LUISA PICCARRETA 

1ste HALTE: VIA MURGE (nu Via Castel del Monte) 

(plaats waar Luisa werd geboren) 

1ste lector: Luisa Piccarreta werd op 23 april 1865 's morgens 
geboren te Corato.  Haar ouders waren Vito Nicola and Rosa 
Tarantino. Het was de zondag na Pasen dus Beloken Pasen, 
vandaag het feest van de Goddelijke Barmhartigheid. Het meisje 
werd 'omgekeerd' geboren (eerst de voeten) maar zonder dat haar 
moeder bij de bevalling uitzonderlijke pijnen doorstond. Dit feit 
komt telkens als een refrein terug in het leven van Luisa. Soms 
maakt ze hierover grappen om haar levensomstandigheden te 
verklaren: "Ik werd ondersteboven geboren! Het is dus eerlijk dat 
mijn leven tegengesteld is aan het leven van andere schepselen." 

2de lector: De mens heeft een unieke plaats in de Schepping: hij is 
'als het beeld van God'. Hij is 'het enige schepsel op aarde dat om 
zichzelf door God is gewild', en hij alleen is geroepen om door 
kennis en liefde te delen in het leven van God. Hij is met dit doel 
geschapen en dit is de diepste grond van zijn waardigheid…  Gezien  
het menselijk individu als het beeld van God is, met de waardigheid 
dus van een persoon, is hij niet alleen iets maar ook iemand.          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij is in staat zichzelf te kennen, zichzelf te bezitten en zichzelf in 
vrijheid te geven en in contact te treden met andere personen. En 
hij is door genade geroepen tot een verbond met zijn Schepper, om 
aan Hem een antwoord van geloof en liefde te geven, dat niemand 
in zijn plaats kan geven. God heeft alles voor de mens geschapen, 
maar de mens is geschapen om God te dienen en te beminnen en 
om Hem heel de Schepping terug aan te bieden… (KKK 355-358) 

3de lector:  Liefde is wat God ertoe aanzette ons te scheppen. Zijn 
Allerheiligste Wil heeft in ons het leven uitgestort door ons het 
beeld en de gelijkenis aan God te geven. Laten we de Heer danken 
omdat Hij ons schiep en beminde met een immense en gratuite 
liefde. En laten we Hem vragen Zijn herstellende adem opnieuw te 
mogen ontvangen om Hem te kunnen liefhebben en aanbidden 
met de perfectie en heiligheid waarmee onze voorvader Adam 
Hem liefhad en aanbad. 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 

Kom o Allerhoogste Wil, om te heersen op aarde!                                              
Raak alle generaties aan. Win en verover ze allemaal. Amen! 

 

2de HALTE: KERK SANTA MARIA MAGGIORE 

(plaats waar Luisa werd gedoopt, 23 april 1865) 

1ste lector: Wanneer Jezus 'uit het water kwam, zag Hij op hetzelfde 
ogenblik de Hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich 
neerdalen.' (Mc 1,10) De H. Geest, die van bij het begin van de 
Schepping werkte en Mozes en het volk in de woestijn had geleid, 
daalde nu in volheid neer over Jezus om Hem de kracht te geven 
Zijn zending in de wereld te vervullen. De Geest is de Schepper van 
Jezus' doopsel en ook van ons doopsel. Hij opent de ogen van ons 
hart voor de waarheid, de volledige waarheid. Hij stuwt ons leven 
voort op de weg van de naastenliefde. Hij is de gave die de Vader 
elk van ons gaf op de dag van ons doopsel. Hij, de Geest, brengt de 
tederheid van de goddelijke vergeving over ons. En het is ook de H. 
Geest die het openbarende Woord van de Vader laat klinken: 'Gij 
zijt mijn Zoon' (cf v. 11). (Paus Franciscus – Angelus, 7 januari 2018) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2de lector: Vanavond, 157 jaar geleden, werd Luisa gedoopt in de 
hoofdkerk. Het doopsel is het sacrament dat Luisa en ons tot 
kinderen van God maakte. Op 5 november 1925 vertelde Jezus aan 
Luisa:  "De sacramenten werden ingesteld om Mijn Leven op aarde 
te midden van Mijn kinderen verder te zetten. Maar ach, hoeveel 
verdriet! Daarom voel Ik de behoefte aan jouw beetje liefde. Het zal 
gering zijn maar Mijn Wil zal het vergroten. Mijn Liefde verdraagt 
niet dat wie in Mijn Wil leeft zich niet met Mijn pijnen verenigt en 
Mij niet haar kleine liefdesuitwisseling geeft voor alles wat Ik deed 
en lijd. Daarom, Mijn dochter, zie hoe Mijn Liefde kreunt in de 
sacramenten. Wanneer Ik een pasgeborene zie gedoopt worden, 
ween Ik van de pijn. Terwijl Ik door het doopsel zijn onschuld 
herstel, vind Ik immers Mijn kind terug. Ik geef hem de rechten van 
de Schepping weer die hij had verloren. Ik glimlach naar hem met 
Liefde en voldoening. Ik doe de vijand van hem wegvluchten opdat 
hij niet langer recht over hem zou hebben, Ik vertrouw hem toe aan 
de Engelen en heel de Hemel viert feest voor hem. Maar meteen 
verandert Mijn glimlach in verdriet, het feest in rouw. Ik zie dat deze 
gedoopte een vijand van Mij zal zijn, een andere Adam en misschien 
wel een verloren ziel." 

3de lector: Laat ons bidden tot God dat wij steeds meer begrijpen in 
wat voor een groot Mysterie wij mogen delen, opdat we het 
zouden beleven zo goed als we kunnen en op die manier ook door 
onze geloofsgetuigenis de wereld helpen zich voor God te openen. 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. 

Kom o Allerhoogste Wil, om te heersen op aarde!                                              
Raak alle generaties aan. Win en verover ze allemaal. Amen! 

 

3de HALTE: TORRE DISPERATA 

"Gezegend is hij die op Jahwe vertrouwt, en zich veilig weet bij 
Hem. Hij is een boom aan een rivier met wortels tot in het water Hij 
heeft geen last van de hitte, zijn bladeren blijven groen. Een tijd van 
droogte deert hem niet, hij blijft vrucht dragen." (Jer 17,7-8) 

1ste lector: moerbeiboom op de Torre Disperata                                           



 

 

 

 

 

 

 

(deel 4 - 5.11.1902) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

Als kind gebruikte Luisa die boom om zich erin te verstoppen en er 
onopgemerkt te kunnen bidden. Nicola Piccarreta, haar vader, 
werkte op een boerderij die de familie Mastrorilli toebehoorde. Zo 
bracht Luisa vele van haar kinder- en jeugdjaren door op deze 
boerderij op het Murge-plateau, op Torre Disperata. Deze buurt is 
op 27 kilometer van Corato.  Tegenover dit oude huis staat nog 
steeds die indrukwekkende en eeuwenoude moerbeiboom met de 
enorme holte waarin Luisa zich dus terugtrok om te bidden, weg 
van de nieuwsgierige blikken. 

2de lector: Vanmorgen liet mijn aanbiddelijke Jezus zich in mij zien 
en het leek of Hij in Zijn Hart een boom had geplant. Deze was er 
zodanig in geworteld dat zijn wortels vanuit het centrum van Zijn 
Hart ontsprongen. Kortom, hij scheen samen met dat Hart te zijn 
geboren met dezelfde natuur. Ik was verbaasd over zijn schoon-
heid, indrukwekkendheid en hoogte die de hemel leek te raken. De 
takken strekten zich uit tot aan de uiteinden van de wereld. Bij het 
zien hoe verwonderd ik was, zei de gezegende Jezus: “Mijn dochter, 
deze boom werd tegelijk met Mij ontvangen, in het centrum van 
Mijn Hart en vanaf dat moment voelde Ik in het meest innerlijke van 
Mijn hart al het goede en slechte dat de mens zou doen met deze 
Boom van de Verlossing, de 'Boom des Levens' genoemd. In feite 
zullen alle zielen die verenigd blijven met deze Boom het genade-
leven ontvangen in de tijd en als de Boom ze goed heeft opgevoed, 
zal hij hun het leven in de eeuwige glorie bezorgen. Wat is echter 
niet Mijn verdriet? Zelfs al kunnen ze de Boom niet ontwortelen, 
noch de wortel aantasten, velen proberen wat takken af te snijden 
zodat zielen geen leven ontvangen en van Mij alle glorie en vreugde 
afnemen die deze Boom des Levens voor Mij heeft teweeggebracht”  

3de lector: Jezus, ik plaats het 'ik hou van U' van allen in Uw Hart. 
Op alle lippen druk ik mijn kus om de kussen van alle generaties te 
bezegelen. Met mijn armen omklem ik U om U met de armen van 
allen te omklemmen, om U de glorie van alle werken van de 
schepselen te brengen. 

Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader 

Kom o Allerhoogste Wil, om te heersen op aarde!                                              
Raak alle generaties aan. Win en verover ze allemaal. Amen! 


