
“De Liefde van de Vader en het Kruis”                                                                                               SG – DE GODDELIJKE WIL 

Het Boek van de Hemel               Deel 3 - 3 mei 1900              Luisa Piccarreta 
 

“Als de Heer geen kruisen naar de aarde zendt,  
dan is Hij als een vader  die zijn eigen kinderen niet liefheeft.”  

 
Deze morgen bevond ik me buiten mezelf en ik zag de hele Hemel bezaaid met kruisen : 
kleine, middelmatige en grote. De grotere straalden meer licht uit. 
 
Het was zeer mooi om zovele kruisen te zien, stralender dan de zon. 
zij versierden het ganse hemelgewelf. 
Daarna leken de Hemelen zich te openen. Je zag en hoorde het feest dat de heiligen ter 
ere van het Kruis vierden.  
Degene die meer geleden hadden werden deze dag meer vereerd.  
Je kon op een bijzondere wijze de martelaren herkennen en ook hen die in het verborgen 
geleden hadden (de offerzielen).  
In deze gezegende woning werden vooral het Kruis en zij die het meest geleden hadden 
geëerd!    
 
Terwijl ik dit alles zag klonk er een stem in hele Hemel. Zij sprak:  
“Als de Heer geen kruisen naar de aarde zendt, dan is Hij als een vader  
- die zijn eigen kinderen niet liefheeft  
- die hen arm en eerloos wil zien in plaats van geëerd en rijk”. 
 
Het overige dat ik zag op dit feest  kan ik niet in woorden uitdrukken.   
Ik voel het maar kan het niet uitdrukken. Dus zwijg ik. 
 

 

 

Het Boek van de Hemel                  Deel 6 -3 juni  1904                      Luisa Piccarreta 
 

Het kruis vernietigt in de ziel drie koninkrijken van het kwaad  
en het vestigt er drie goede koninkrijken. 

 

Deze morgen kwam mijn lieve Jezus niet en ik was zeer bedrukt en moe.  
Hij kwam en Hij zei:  
“Mijn dochter, zorg ervoor dat je het lijden niet moe wordt. 
Het is beter te leven alsof elk moment het lijden nog maar net begon.  
 
Het kruis vernietigt  in de ziel drie koninkrijken van het kwaad:  
- de wereld, - de duivel en - het vlees.  
 
Het  vestigt in haar drie goede koninkrijken:  
- het spiritueel, het goddelijk en het eeuwig koninkrijk”.  
 
En Hij verdween. 


