
De Vreugde ondersteunde haar in de Pijn.                                                                                  SG- De Goddelijke Wil 

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

 Uur 24 – van 16 uur tot 17 uur   
De Begrafenis van Jezus - De troosteloosheid van zijn Mama. 

 
 
 

 Boek van de Hemel            Deel 21 – 16 April 1927                   Luisa Piccarreta 
 

In haar immens Lijden vond de Heilige Maagd Maria Kracht in de Goddelijke Wil.  
Zij leefde in de Goddelijke Wil, niet in de menselijke.  

 

 
…Ik dacht aan het immens Lijden van mijn lieve Mama toen zij met een doorboord Hart 
van Jezus wegging en Hem dood in het graf achterliet.  
En ik dacht bij mezelf: Waar haalde zij de kracht om Hem te verlaten? 
Ja, Hij was gestorven maar het lichaam was nog steeds het Lichaam van Jezus. 
...zich verwijderen van dit uitverkoren Lichaam, welke heldenmoed, welke sterkte!  
 
Terwijl ik dit dacht, bewoog mijn lieve Jezus in mijn binnenste en Hij zei mij: 
„Lieve dochter, wil jij weten hoe mijn Mama de kracht had om Mij te verlaten? 
 
Het ganse geheim van deze kracht lag in Mijn Wil, Die in haar regeerde.  
Zij leefde in de Goddelijke Wil, niet in de menselijke.  
Hierdoor had zij een onmetelijke kracht.  
 
Je dient dit te weten: 
toen mijn doorboorde Mama Mij in het graf achterliet, hield mijn Wil haar verzonken  
in twee onmetelijke zeeën:  
- de zee van het Lijden, 
- de andere meer uitgebreide zee van de Vreugden en de Zaligheden. 
 
Terwijl de zee van het Lijden haar alle martelaarschappen liet ondergaan, 
gaf de zee van de Vreugden haar alle zaligheden. 
 
Enkel haar mooie ziel volgde Mij in het limbus. 
Zij woonde het Feest bij dat alle Patriarchen, Profeten, haar vader en haar moeder, en 
onze lieve heilige Jozef Mij bereidden.  
 
Het Limbus werd door mijn Aanwezigheid omgevormd in een Paradijs.  
Mijn Mama was onafscheidbaar van Mij in mijn Lijden. Ik kon dan ook niet anders dan 
haar te laten deelnemen aan het eerste feest van de schepselen. 
 
En haar vreugde was zo groot dat zij de kracht had 
- zich te scheiden van mijn Lichaam, 
- zich terug te trekken en het moment af te wachten van de Verrijzenis, 
de voltooiing van de Verlossing.  
 
De Vreugde ondersteunde haar in de Pijn. En de Pijn steunde haar in de Vreugde. 
Degene die mijn Wil bezit kan het niet ontbreken aan: 
- Kracht - Macht - Vreugde. Alles staat tot haar beschikking.” 
 


