
“Zie je hoe mooi de dood is, en hoe de dingen zich veranderen?                                       SG- De Goddelijke Wil 
 

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

 Uur 23 - van 15 uur tot 16 uur. 
Een lans doorboort de zijde van Jezus. Jezus wordt van het Kruis afgenomen. 

 

Het Boek van de Hemel            Deel 9 -  4 Juli 1910                      Luisa Piccarreta 
 
„Ik heb zes Uren van mijn Passie aan de mensen gegeven om goed te sterven.  

Wie kan daarna niet met een glimlach naar de dood kijken?“ 

 
„Mijn Doodstrijd in de Hof van Olijven was speciaal voor de stervenden. 
De Doodstrijd op het Kruis was een hulp voor het laatste ogenblik, voor de laatste 
ademhaling. 
Beide zijn doodsangsten maar zij zijn verschillend van elkaar. 
- De Doodstrijd in de Hof van Olijven was vervuld van droefheid, angsten,  
vrees en verschrikkingen. 
 - De Doodstrijd op het Kruis was vol vrede en onverstoorde rust. 
 
Zo gaf Ik zes Uren van mijn Passie om goed te sterven. 
- de drie Uren in de Hof van Olijven waren als hulp bij de doodsstrijd, 
- de drie Uren aan het Kruis waren als hulp bij voor de laatste zucht bij de dood.  
 
Wie kan na dit alles niet met een glimlach naar de dood kijken?  En dit, wanneer 
iemand Mij bemint, wanneer iemand wenst zich op mijn eigen Kruis te offeren.  
 
Zie je hoe mooi de dood is en hoe de dingen veranderen? 
Tijdens mijn leven, werd Ik veracht. 
Zelfs de wonderen bewerkten niet hetzelfde als mijn Dood. 

Tot op het Kruis waren er beledigingen. Maar zodra Ik de laatste adem uitgeblazen had,  
had de Dood de macht om de dingen te veranderen: 
- Allen slaan zich op de borst en belijden dat Ik de ware Zoon van God ben. 
- Mijn leerlingen vatten moed. 
Zelfs degenen die zich verstopten, werden moedig en vroegen om mijn Lichaam. 
En zij gaven Mij een eervolle begrafenis. 
- Hemel en Aarde belijden Mij met luide stem als de Zoon van God.  

De Dood is iets groots, iets subliems.  

En dit geschiedt ook voor mijn eigen kinderen.  
Tijdens hun leven worden zij veracht, onderdrukt. 
 
De deugden die als een licht de mensen uit hun omgeving zouden moeten treffen, zijn half 
versluierd. Hun heldenmoed in het lijden, hun zelfverloochening, hun ijver voor de zielen, 
brengen gemakkelijk  een twijfel in hen die hen omringen. 
 
Ikzelf laat deze sluier toe om de deugd van mijn geliefde kinderen met meer zekerheid te 
kunnen bewaren. Maar zodra zij sterven, neem Ik deze sluiers weg omdat zij dan niet meer 
nodig zijn. En de twijfels worden zekerheden, het licht wordt helder. En dit licht laat toe dat 
anderen hun heldenmoed waarderen.  
 
Zij betonen voor alles hun waardering, zelfs voor de kleinste dingen. Wat in het leven niet 
kan gedaan worden, wordt goed gemaakt bij de dood.  
Dit voor wat hier beneden gebeurt. Wat hierboven geschiedt is dan werkelijk verrassend en 
voor alle stervelingen het benijden waard.“  


