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HEILIG HART VAN JEZUS  
Uw hart is als de ark van God, 
zijn wet bevat het, zijn gebod, 

maar niet de wet van toentertijd, 
van dienst en onderdanigheid. 

De nieuwe wet die liefde is, 
genade en vergiffenis, 

waarmee het nieuw verbond begint 
van Christus die zijn volk bemint. 

O hart dat liefde en trouw bewaart, 
o tempel Gods die blijft gespaard, 

wiens voorhangsel niet wordt gescheurd, 
wat in de wereld ook gebeurt. 

Uit liefde werd uw hart doorwond 
dat het voor allen open stond, 

en in het bloed dat wordt gestort, 
verborgen liefde zichtbaar wordt. 

Zo heeft uw lijden diepe zin, 
uw bloed en liefde is daarin; 

tweevoudig offer wordt geplengd 
dat Gij als hogepriester brengt. 

Wie zou niet eeuwig dankbaar zijn 
voor zoveel liefde, zoveel pijn, 

wie zou niet hartelijk en oprecht 
voorgoed aan Christus zijn gehecht? 

U, Jezus, zij de lof gewijd, 
uw hart is vol barmhartigheid, 

U met de Vader zij de eer, 
U met de Geest voor immermeer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit ‘VAN GOD HOUDEN IN ZIJN GODDELIJKE WIL’                                       
het FIAT van de VERLOSSING 

‘Rondzang van Liefde voor Jezus’ Lijden, Sterven en Verrijzen’ 

“Daarom kwamen de soldaten en sloegen zowel bij de ene als bij de andere 
die met Hem was gekruisigd, de benen stuk. Toen zij echter bij Jezus 
kwamen en zagen dat Hij reeds dood was, sloegen zij Hem de benen niet 
stuk, maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een lans; terstond 
kwam er bloed en water uit. Die het gezien heeft getuigt hiervan; zijn 
getuigenis is waar en hij weet, dat hij de waarheid zegt, opdat ook gij zoudt 
geloven. Dit is gebeurd opdat de Schrift zou vervuld worden: ‘Van zijn 
gebeente zal niets worden verbrijzeld’ (Ex 12,46), terwijl nog een ander 
Schriftwoord zegt: ‘Zij zullen opzien naar Hem die zij hebben doorstoken’ 
(Ps 34,21 en Zach 12,10)”. (Joh 19,32-37) 

Heer Jezus, in het drieëntwintigste uur van de UREN VAN DE PASSIE 
aanbidt Uw Dochter van de Goddelijke Wil Uw dode Lichaam en geeft ze 
het samen met duizenden engelen eerbetoon. Maar Luisa ziet dat Uw 
Liefde nog niet is voldaan en hoe U toestaat dat een van de soldaten Uw 
Hart met een lans doorboort. Ze vraagt uit deze wonde Uw geliefde Bruid, 
de Kerk, te laten voortkomen. Van Uw heilige Kerk komen ook alle 
sacramenten en het leven van elke ziel. Ook al wie wanhopig zijn zullen er 
altijd een schuiloord en een rustplaats vinden. Maar in dat Allerheiligste 
Hart zult U ook alle misbruiken en heiligschennissen voelen begaan tegen 
Uw Kerk. Geliefde Heer, met Luisa willen wij in dit verwonde Hart ook ons 
leven zoeken.  

Op dat unieke moment waarop Uw Hart wordt doorstoken, verenigen wij 
ons met onze Mama, die ook wreedaardig is verwond. Geef ons de genade, 
doorboorde Jezus, om met Maria, Luisa en de heiligen van de Nieuwe en 
Goddelijke Heiligheid Uw Hart binnen te gaan en samen met Uw Moeder 
eerherstel te brengen.                

Mogen de gebeden van Maria ons insluiten in Uw beminnelijk Hart en in Uw 
hoogst Heilige Wil. En wij smeken U alle kerkleiders te beschermen, te 
verdedigen en te verlichten. 

En uit ‘Rondzang voor alles uit het Verborgen Leven van Jezus’: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

ONBEVLEKT HART VAN MARIA  

“Maar na afloop van die dagen bleef het kind Jezus, terwijl zij terugkeerden, 
in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten... Omdat ze Hem 
niet vonden, keerden ze al zoekende naar Jeruzalem terug. Pas na drie 
dagen vonden ze Hem in de tempel, waar Hij te midden van de leraren zat. 
Allen die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn 
antwoorden. Toen ze Hem daar opmerkten, stonden zij verslagen. Zijn 
moeder zei tot Hem: ‘Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan?’ Maar Hij 
antwoordde: ‘Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet, dat Ik in 
het huis van mijn Vader moest zijn?’ Ze begrepen echter niet wat Hij 
daarmee bedoelde. Hij ging met hen mee naar Nazaret en was aan hen 
onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar 
hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God 
en de mensen”. 

Maria, U verklaarde dat U beiden tijdens het lange zoeken sprakeloos bleef 
en dat U hevig door verdriet was overmand… U doorstond doodsangsten. 
Jezus was niet alleen Uw Zoon, maar ook Uw God en die Smart was 
bijgevolg van een goddelijke orde en oversteeg alle menselijke lijden. U had 
dit lijden niet kunnen doorstaan, verklaarde U, indien het FIAT U niet had 
ondersteund. U vroeg zelfs angstig de engelen, die U omringden, Uw Jezus 
terug te brengen. En na drie dagen van zoeken en rondvragen ging U terug 
de tempel binnen en door grote vreugde overweldigd zag U toen Uw Zoon 
te midden van de wetgeleerden waar Hij met wijsheid en majesteit sprak.  

Geliefde Moeder, van zodra U Jezus zag kwam U terug tot leven en direct 
begreep U de verborgen reden voor dat verlies. Jezus wist heel goed wat 
een Smart dat zoeken had veroorzaakt want Uw pijnen vonden weerklank 
in Zijn Hart. Maar toch offerde Hij toen Zijn Moeder op aan de Goddelijke 
Wil, om U voor te bereiden op de dag waarop U Zijn Leven zou moeten 
offeren aan het hoogste Willen. Uw zachte verwijt en Zijn waardig antwoord 
zonk diep in Uw Hart en U begreep mystiek en reëel de hoge betekenis 
ervan. Dat is het wat U de rest van Uw leven in Uw Hart hebt bewaard: al 
wat er tussen U en Uw Zoon gebeurde. Maria, U gaf Luisa ook te verstaan 
dat de pijn van Jezus te zijn verloren symbool staat voor de smart die wij U 
aandoen wanneer wij het Goddelijke Fiat verlaten. Wij danken U in Gods 
Wil voor deze les. Laat ons nooit toe U deze Smart te doen ondergaan. 


