
„Dood, jij zal geen dood meer zijn, maar Leven!”                                                                                       SG. De  Goddelijke Wil 

De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil               Luisa Piccarreta 
 

Dag 28 -  In afwachting van de opstanding van Jezus. De overwinning op de dood.  
De bevrijding van de zielen in het limbus. De Verrijzenis van Jezus. 

 
Toen mijn Zoon Jezus zijn Geest gegeven had, daalde Hij onmiddellijk als overwinnaar af in 
het Limbus en bracht heerlijkheid en zaligheid in deze gevangenis. Daar bevonden zich alle 
aartsvaders en profeten, de eerste vader Adam, de dierbare heilige Jozef en mijn heilige 
ouders, allen die door de voorziene verdiensten van mijn Zoon Jezus gered waren. 
 
Ik was onafscheidbaar van mijn Zoon. Zelfs de dood kon ons niet scheiden. 
Ofschoon ik gedompeld was in een zee van Pijnen, volgde ik Hem in het Limbus.  
En ik werd getuige van de jubel en de dank die deze grote groep zielen Jezus betuigden,  
Die zoveel geleden had en Die zijn eerste stappen naar hen zette om hen te verlossen en 
met Zich in de hemelse heerlijkheid te voeren. 
 
Onmiddellijk na zijn Dood, begon de Overwinning en de Glorie voor Jezus en voor allen 
die Hem beminden. 
Lieve dochter, dit is ook een symbool. Wanneer de mens zijn eigen wil laat sterven en hem 
met de Goddelijke Wil verenigt, beginnen de veroveringen en de overwinningen in de 
Goddelijke Orde, de Heerlijkheid, de Vreugde, ook in het midden van de grootste pijnen. 
 
De ogen van mijn Ziel, volgden mijn Zoon en ik verloor Hem nooit uit het zicht.  
Nochtans voelde ik gedurende deze  drie dagen dat Hij in het graf lag, een zo grote verlangen 
Hem verrezen te zien, dat ik in mijn liefdesvuur zonder ophouden herhaalde: 
„Sta op, mijn Eer, sta op mijn Leven!“ 
 
Mijn verlangen was zo brandend dat ik me gans verteerd voelde. 
Eindelijk zal ik hoe mijn lieve Zoon, begeleid van deze grote menigte zielen, uit het Limbus 
omhoog steeg en zich naar het graf begaf. 
Het was de morgen van de derde dag. 
De ganse natuur die zo geweend had, verheugde zich nu over zijn komende Verrijzenis, 
zodat de zon zelfs haar koers versnelde om getuige te zijn van zijn Opstanding… 
 
Maar o wonder, vooraleer Hij verrees, toonde Hij de ganse menigte zijn heilige Mensheid, 
bloedend, gewond, verminkt, hoe Hij zich uit Liefde voor hen en voor allen vernederd had. 
Alle waren getroffen en bewonderden zijn mateloze Liefde en het grote wonder van de 
Verlossing. 
 
Mijn dochter,  
hoe graag had ik jou bij mij gehad op het ogenblik van de Verrijzenis van mijn Zoon!  
Hij was vol Majesteit! De met zijn ziel verenigde Godheid liet zeeën van Licht en 
onbeschrijflijke Schoonheid tevoorschijn komen, die hemel en aarde vervulden. 
 
En als Overwinnaar maakte Hij gebruik van zijn Macht. Hij beval zijn dode Mensheid om 
opnieuw haar ziel in ontvangst te nemen en om triomferend en glorierijk op te stijgen 
tot onsterfelijk Leven.   
Wat een  feestelijke Akt! Mijn dierbare Jezus triomfeerde over de dood en riep hem toe:  
“Dood, jij zal geen dood meer zijn, maar Leven!” 
  
Met deze triomferende Akt bezegelde Hij dat Hij tegelijk God en Mens was. 
 
En met zijn Verrijzenis bevestigde en bekrachtigde Hij: 
zijn Leer, de Wonderen, het Leven van de Sacramenten en het ganse Leven van de Kerk. … 


