
 

„ de Liefde verstikte Mij en liet Mij sterven.“                                                                SG- De Goddelijke Wil 

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

 Dag 9  -   9 de Mirakel van onze onvoorstelbaar grote Liefde.  
 

„Ik ben onophoudelijk gestorven uit Liefde voor mijn schepselen.„ 

 
 
„Mijn dochter,  
Mijn toestand is nog pijnlijker.  
Als je Mij bemint, hou dan je blik steeds op Mij gericht, om te zien of je aan je Jezus een 
verlichting kan aanbieden. Een klein lief woordje, een liefkozing, een kus, zal Mij troost geven 
in mijn wenen en droefheid. 
 
Mijn dochter, nadat Ik acht mirakelen van mijn overgrote Liefde verricht  heb, en de mens  
deze zo slecht beantwoordde, heeft mijn Liefde het nog niet opgegeven. 
Zij wou aan het achtste mirakel van mijn overgrote Liefde nog een negende toevoegen. 
 
En dit waren  
- verlangens en zuchten brandend als vuur,  
- wensen oplaaiend als vlammen van vuur.  
Ik wou de moederschoot verlaten om de mensen te omarmen.  
 
Dit bracht mijn kleine Mensheid, die nog niet geboren was in een zo dodelijk lijden,  
dat Ik hierbij de laatste adem ging geven.  
Maar mijn Godheid die onafscheidelijk was van Mij, gaf mij een slokje leven. 
Zo kwam Ik terug tot leven om mijn doodstrijd verder te zetten en terug te keren naar het 
moment van de dood.  
 
Dit was het negende mirakel van mijn overgrote Liefde: 
Dodelijk lijden ondergaan en zonder ophouden uit Liefde sterven voor mijn schepselen.  
 
O wat een lange doodstrijd van negen maanden! 
De Liefde verstikte Mij en Zij liet Mij sterven!  
 
Indien de Godheid niet in Mij geweest was, 
- die Mij het Leven teruggaf, telkens Ik aan het einde kwam -  
dan had de Liefde Mij verteerd, vooraleer Ik aan het Daglicht was gekomen.”  
 
Dan voegde Hij eraan toe:  
 
“Kijk naar Mij: hoe Ik doodsangsten lijd, hoe mijn hart slaat, moeilijk ademhaalt, brandt!„  
 Kijk naar Mij: nu sterf Ik!“ 
 
En er was een diepe stilte. Ik voelde mij sterven. Mijn bloed bevroor in de aders.  
 
Bevend zij ik tot Hem:   
„Mijn liefde, mijn leven, sterf niet! Laat mij niet alleen.  
U wil liefde en ik zal U beminnen. 
Ik zal U nooit meer verlaten.  
 
Geef mij uw vlammen, zodat ik U meer kan beminnen en volledig voor U verteerd wordt.” 


