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LATEN WE SAMEN BIDDEN 

IN DE VOETSTAPPEN VAN DE DIENARES VAN GOD 

LUISA PICCARRETA (laatste gedeelte) 

1ste, 2de en 3de HALTE: zie NIEUWSBRIEF voetstappen 1 

4de en 5de HALTE: zie NIEUWSBRIEF voetstappen 2 
 

6de HALTE: VIA MADDALENA 20 

(plaats waar Luisa stierf, 4 maart 1947) 

1ste lector:  In de avond van ons leven zullen wij worden geoordeeld 
naar de liefde. De christen die zijn dood verenigt met deze van 
Jezus ziet dit als een stap naar Hem en het binnengaan van het 
eeuwig leven… Zij die sterven in de genade en vriendschap van God 
en volmaakt zijn gelouterd, leven voor eeuwig met Christus. Zij zijn 
voor eeuwig gelijk aan God, omdat zij Hem zien 'zoals Hij is', van 
aangezicht tot aangezicht. Leven in de hemel is 'bij Christus zijn'. De 
uitverkorenen leven 'in Hem' maar zij behouden er, of nog beter, zij 
vinden er hun ware identiteit, hun eigen naam. Want leven is bij 
Christus zijn: daar waar Christus is, daar is het leven, daar is het 
Koninkrijk. Door Zijn dood en verrijzenis heeft Jezus voor ons de 
hemel 'geopend'. Het leven van de gelukzaligen bestaat in het volle 
bezit van de vruchten van de Verlossing, bewerkt door Christus.       
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij maakt wie in Hem hebben geloofd en aan Zijn Wil zijn trouw 
gebleven tot deelgenoot van Zijn hemelse verheerlijking. De hemel 
is de gelukzalige gemeenschap van al wie volmaakt in Hem zijn 
ingelijfd. In de heerlijkheid van de hemel blijven de gelukzaligen 
met vreugde Gods Wil volbrengen in relatie tot de andere mensen 
en heel de schepping. Zij heersen al met Christus, 'met Hem zullen 
zij heersen in de eeuwen der eeuwen.' (cf. KKK 1020-1029) 

2de lector: Op 29 juni 1925 (deel 17) schreef Luisa:                            
"Ik voelde mij bedrukt en een gedachte wou de sereniteit van mijn 
geest verstoren: 'Indien jij de dood nabij zou zijn, en twijfel en 
vrees je zouden bevangen over de manier waarop jij je tijdens je 
leven hebt gedragen - zodanig zelfs dat jij je zorgen maakt over je 
redding - wat zou jij dan doen?'..."  En Jezus: "...Ik wil je iets zeggen 
dat een grote troost voor jou mag zijn en voor Mij veel glorie 
betekent: wat jou overkomt bij je sterven in de tijd is wat Mij over-
kwam bij Mijn dood. Tijdens Mijn leven werkte, bad, predikte Ik.    
Ik stelde de sacramenten in, leed ongehoorde pijnen en onderging 
de dood zelf. Maar Ik kan zeggen dat Mijn Mensheid praktisch niets 
zag als vrucht van al het goede dat zij had gedaan. Zolang Ik op 
aarde was bestonden zelfs de sacramenten niet. Maar van zodra Ik 
was gestorven bezegelde Mijn dood al Mijn werken, woorden,  
pijnen en de sacramenten. De vrucht van Mijn dood bevestigde al 
wat Ik deed... Dit alles was terecht. Gezien Mijn Mensheid het 
eeuwige Woord bevatte en een Wil die begin noch einde kende en 
niet onderhevig was aan de dood, kon niets van al wat Ik deed 
verloren gaan, zelfs niet enkel woord. Alles moest worden voort-
gezet tot aan het einde van de eeuwen om in de Hemel door te 
gaan met het eeuwig zalig maken van alle zaligen. 

Dit zal ook met jou gebeuren: Mijn Wil die in jou leeft, die tot je 
spreekt, die je doet werken en je in Zich laat lijden, zal niets laten 
verloren gaan, zelfs niet een enkel woord van de vele waarheden 
die Ik je over Mijn Wil heb geopenbaard. Hij zal alles in beweging 
zetten en alles terug doen oprijzen. Je dood zal de bevestiging zijn 
van alles wat Ik je heb gezegd. En gezien het leven in Mijn Wil in al 
wat de ziel doet, ondergaat, bidt, zegt, een akt van Gods Wil bevat, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zal niets daarvan onderhevig zijn aan de dood. Het zal als net zo 
vele levens in de wereld blijven, al in de akt van leven geven aan de 
schepselen. Daarom zal jouw dood de sluiers verscheuren die alle 
waarheden bedekken waarover Ik je heb gesproken. Zij zullen terug 
als vele zonnen oprijzen en alle twijfels en moeilijkheden verdrijven 
waarmee zij in het leven leken bedekt te zijn.                              
Zolang jij dus in deze wereld beneden leeft zul jij weinig of niets 
zien van al het grote goed dat Mijn Wil door jou in anderen wil 
bewerken. Maar na je dood zal alles zijn volle uitwerking hebben."  

3de lector:  God, mag door het voorbeeld van de Dienares van God 
Luisa Piccarreta, de gehele mensheid de weg leren kennen naar de 
triomf van het leven dat in Jezus is, de Zoon van God die Mens 
werd voor onze Redding en Heiliging. De dood heeft niet het 
laatste woord maar wel de Verrijzenis die Jezus aan de wereld 
bood, aan allen die in Hem geloven: "Dit is de wil van mijn Vader: 
dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven bezit en 
Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag." (Jo 6,40) 

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! 

 

7de HALTE: KERK SANTA MARIA GRECA 

(plaats waar Luisa is begraven) 

1ste lector:   'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde'                      
Op het einde der tijden zal het Rijk Gods zijn volheid bereiken.      
De Kerk zal enkel haar perfectie kennen in de hemelse heerlijkheid 
wanneer alles zal worden hersteld. Op dat moment, samen met het 
menselijke geslacht, zal de gehele wereld die nauw met de mens is 
verbonden en door hem haar einddoel nadert, in Christus perfect 
zijn hersteld. De H. Schrift noemt deze mysterievolle vernieuwing, 
die de mensheid en de wereld van gedaante zal doen veranderen 
'een nieuwe hemel en een nieuwe aarde'. Dit zal de definitieve 
verwezenlijking zijn van Gods heilsplan 'het heelal in Christus onder 
één hoofd te brengen, alle wezens in de hemelen en alle wezens op 
aarde'.  
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In dit nieuwe heelal, het hemelse Jeruzalem, zal God Zijn verblijf 
hebben onder de mensen. 'Hij zal alle tranen van hun ogen 
afwissen en de dood zal niet meer zijn, geen rouw, geen geween, 
geen smart zal er zijn want al het oude is voorbij.' De gelukzalige 
aanschouwing waarin God zich op onuitsprekelijke wijze zal open-
baren zal de eeuwig stromende bron van geluk, vrede en 
onderlinge gemeenschap zijn. (cf. KKK 1042-1045) 

2de lector: uit een brief geschreven door Don Benedetto Calvi, de 
laatste biechtvader van Luisa, aan een bekende die was uitgeweken 
naar Amerika: 

" Luisa is niet langer bij ons... Zij is in de Hemel, in het immense 
licht van de Goddelijke Wil, verheerlijkt en triomferend in de glorie 
van de Heiligen. Ik heb haar tot op het laatste ogenblik bijgestaan... 
zij is in mijn armen gestorven terwijl ik mijn laatste, maar 
overbodige absolutie murmelde!!!                                                         

'Er is een Heilige gestorven!' We zijn onze Luisa kwijt...                    

We hebben een Beschermheilige in het Paradijs.                     

Verenigd in het leven in de Goddelijke Wil, verenigd voor altijd, dat 
verhoop ik van de barmhartigheid van God, in de glorie van de 
Goddelijke Wil."  

3de lector:  God, mag elke persoon, naar het voorbeeld van de 
Dienares Gods Luisa Piccarreta, elke dag Gods Wil kennen en 
beleven in alle handelingen en situaties die zich voordoen tot aan 
het laatste moment van zijn leven, om zo met Hem een steeds 
grotere intimiteit te bereiken. Op die manier kan elk Zijn Plan 
liefhebben en vervullen: Zijn Wil leven op aarde zoals in de Hemel. 

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! 

+ + + + + + + 
Uit LICHT OP JE DAG: 
 

Laten we de Goddelijke Wil niet verlaten die de drager is van alle goed. 


