
 

“Dood, jij zal geen dood meer zijn, maar Leven!”                                                                                SG - De Goddelijke Wil 
              

 

Pasen 
 

De dood is overwonnen. De bevrijding van de zielen in het Limbus.  
De Verrijzenis van Jezus.  

 
                                               De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil - Dag 28 

 
 
(…) Mijn verlangen was zo brandend dat ik me gans verteerd voelde. 
 
Eindelijk zag ik hoe mijn lieve Zoon, begeleid door deze grote menigte zielen,  
uit het limbus omhoog steeg en zich naar het graf begaf. 
Het was de morgen van de derde dag. 
 
De ganse natuur die zo geweend had, verheugde zich nu over zijn komende Verrijzenis.  
De zon versnelde zelfs haar koers om getuige te zijn van zijn Opstanding. (…) 
 
Maar o wonder, vooraleer Hij verrees, toonde Hij aan die ganse menigte zielen 
- zijn heilige Mensheid, bloedend, gewond, verminkt,  
- hoe Hij zich uit Liefde voor hen en voor allen vernederd had.  
 
Allen waren getroffen en bewonderden zijn mateloze Liefde en het grote Wonder van de 
Verlossing. 
 
Mijn dochter, hoe graag had ik jou op het ogenblik van de Verrijzenis van mijn Zoon,  
bij mij gehad! Hij was vol Majesteit!  
 
De met-zijn-ziel-verenigde Godheid verspreidde zeeën van Licht en onbeschrijflijke 
Schoonheid, die Hemel en aarde overspoelden. 
 
En als Overwinnaar maakte Hij gebruik van zijn Macht.  
Hij beval zijn dode Mensheid  
- om opnieuw haar Ziel in ontvangst te nemen en  
- om triomferend en glorierijk op te stijgen tot onsterfelijk Leven.   
Wat een feestelijke Daad!  
 
Mijn dierbare Jezus triomfeerde over de dood en riep hem toe:  
“Dood, jij zal geen dood meer zijn, maar Leven!”  
Met deze triomferende daad bezegelde Hij  
- dat Hij tegelijk God en mens was. 
 
En met zijn Verrijzenis bevestigde en bekrachtigde Hij:  
zijn Leer, de wonderen, het leven van de sacramenten en het ganse leven van de Kerk. (…) 
 


