
“Mijn Wil kan geen onvolledige, noch kleine dingen verrichten.”                                                 SG- De Goddelijke Wil 

 

 

 

De 24 Uren van de Passie van onze Heer Jezus Christus             Luisa Piccarreta  

 

Uur 19 - van 11 tot 12 uur - De Kruisiging van Jezus. 

 

 

Het Boek van de Hemel              Deel 12 – 15 mei  1920                   Luisa Piccarreta 
 

De Goddelijke Wil vormt de volledige kruisiging in de ziel. 

 

Ik klaagde bij mijn lieve Jezus en zei Hem: “Waar blijven uw beloften? Er is geen kruis meer, 
geen gelijkheid met U. Alles is verdwenen er blijft mij niets anders over dan te wenen over 
mijn droevig einde.”  
 

Jezus bewoog zich en zei in mijn innerlijk: 
 

“Mijn dochter, mijn Kruisiging was volledig en weet je waarom?  
Omdat zij gedaan werd in de Wil van de Vader.  
In deze Wil werd het kruis zo lang en zo breed  
- dat het alle eeuwen omvatte en  
- dat het in elk hart binnendrong, uit het verleden, het heden en de toekomst. 
Zodanig dat Ik gekruisigd bleef in het hart van elk schepsel.  
 
Deze Goddelijke Wil zette de nagels in gans mijn innerlijk:  
-in mijn verlangens, mijn genegenheden, en in elke hartslag.  
Ik kan zeggen dat Ik geen eigen leven meer had, maar het leven van de eeuwige Wil, 
Die alle schepselen in Mij insloot en Die wou dat Ik voor allen antwoordde.  
Mijn kruisiging had nooit volledig kunnen zijn en zo uitgebreid dat zij iedereen omvatte,  
als de Eeuwige Wil niet de acteur ervan was geweest. 
 
Ik wil dat de kruisiging in jou ook volledig is en zich uitstrekt over allen.  

Dit is de reden van die voortdurende oproep  

- om in mijn Wil te komen, en 

- om de hele mensenfamilie bij de verheven Majesteit te brengen, en  

- in de naam van allen de akten te verrichten die zij niet doen.  

 

Het vergeten van zichzelf, het ontbreken van persoonlijke overwegingen zijn nagels, 

die Mijn Wil inplant. Mijn Wil kan geen onvolledige, noch kleine dingen verrichten. 

 
Hij plaatst zichzelf als een cirkel rond de ziel en Hij wil haar in Zich. 

Hij spreidt in haar de  ganse sfeer van zijn eeuwig Willen uit 

en Hij plaatst het zegel van de voltooiing op haar.  

 

Mijn Willen neemt in haar innerlijk alles weg wat menselijk is en legt er al het Goddelijke in. 

 

En om nog zekerder te zijn, verzegelt Hij het ganse innerlijk met zovele nagels  
als er menselijke akten in een schepsel kunnen tot stand komen  

en Hij zet er evenveel Goddelijke Akten voor in de plaats. 

 

En zo vormt Hij de echte kruisiging, niet voor een tijdje, maar voor het ganse leven.” 


