
„De ondankbaarheid is de scherpste doorn die mijn Hart doorboorde.“                            SG – De Goddelijke Wil 
 

Noveen voor Kerstmis  
 
Het Boek van de Hemel  - Deel 1                                                         Luisa Piccarreta  
 
 

 Dag 7  -   7de Mirakel van onze onvoorstelbaar grote Liefde.  
 

Mijn Liefde ontnam Mij alle vreugden, gelukzaligheden en goederen 
om Mij te bekleden met de onzaligheden van de schepselen. 

 
De ondankbaarheid was de scherpste doorn die mijn Hart doorboorde, 

vanaf mijn Ontvangenis tot het laatste ogenblik van mijn Leven. 

 
 
De innerlijke stem gaat verder:  
 
“Mijn dochter, laat Mij niet alleen in zoveel eenzaamheid en duisternis.  
Verlaat de schoot van mijn mama niet.  
Dan kan je het 7de mirakel van mijn overgrote Liefde zien. 
 
Luister: 
In de schoot van mijn hemelse Vader was Ik volmaakt gelukkig. 
Hier was geen enkel goed dat Ik niet bezat:  
- Vreugde, gelukzaligheid, Ik kon over alles beschikken. 
De engelen aanbaden Mij eerbiedig en vervulden elke wens. 
 
Ach, mijn onvoorstelbaar grote Liefde! 
Ik zou kunnen zeggen: Zij veranderde mijn lot.  
 
Zij sloot Mij op in deze duistere nauwe gevangenis. 
Zij ontnam Mij al mijn Vreugden, Gelukzaligheden en Goederen, 
om Mij te bekleden met alle onzaligheden van de schepselen. 
 
En dit alles gebeurde als een ruil,  
- om hen mijn Geschenk te geven, mijn Vreugden en mijn eeuwige gelukzaligheid. 
 
Dit zou niets geweest zijn,  
indien Ik in hen niet de grootste ondankbaarheid en hardnekkige ontrouw gevonden had. 
 
O hoe was mijn eeuwige Liefde verrast door zoveel ondankbaarheid! 
En zij weende over de halsstarrigheid en het verraad van de mensen. 
 
De ondankbaarheid was de scherpste doorn die mijn Hart doorboorde, 
- vanaf mijn Ontvangenis tot het laatste ogenblik van Mijn Leven.  
 
Kijk naar mijn klein Hartje. Het is gewond en Het vergiet bloed. Welk een pijn! 
Welke martelingen voel Ik!  
 
Mijn dochter, wees niet ondankbaar. Ondank is de hevigste pijn voor jouw Jezus.  
De deur wordt in mijn Gezicht dichtgeslagen. En zij laten Mij buiten verstijven van de 
kou.   
 
Bij zoveel ondank stopte mijn Liefde niet. Zij nam een houding aan van:  
- smeken, onophoudelijk vragen, kreunen en bedelen om liefde.” 
 
 
 


