
 

“mijn verrezen Zoon bleef veertig dagen op aarde”                                                                            SG –De Goddelijke Wil 

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

Dag 29 – Verschijningen van de verrezen Jezus. De gevluchte leerlingen scharen zich 
rond de H. Maagd als Ark van het Heil en de Vergiffenis. De Hemelvaart van Jezus. 

 

 
…groot was mijn vreugde en triomf bij de Verrijzenis van mijn Zoon! 
Ik voelde mij herboren en verrezen in Hem. Al mijn pijnen veranderden zich in zeeën van 
Genade, Licht, Liefde en Vergiffenis voor de mensen, die Jezus aan mijn Moederschap 
toevertrouwd had en die ik in mijn Hart met de onuitwisbare zegel van mijn Lijden verzegeld 
had.  
 
Na de dood van mijn Zoon trok ik mij terug in het cenakel, samen met de geliefde Johannes en 
Magdalena. Mijn hart was doorboord als ik zag dat enkel Johannes naar mij toe kwam. 
In mijn pijn vroeg ik: „En de andere apostelen, waar zijn zij?“ 
 
Toen zij hoorden dat Jezus gestorven was, werden zij geraakt door een speciale genade. 
Zij waren getroffen en weenden. En de een na de ander van de gevluchte leerlingen, kwam 
naar mij terug. Zij omgaven mij zoals een kroon. Onder tranen en zuchten vroegen zij mij om 
vergiffenis omdat zij hun meester verlaten hadden en gevlucht waren. 
 
Ik nam hen moederlijk op in de ark “van toevlucht en heil” van mijn Hart. 
Ik verzekerde allen van de vergiffenis van mijn Zoon. Ik moedigde hen aan om geen angst te 
hebben en zei hen dat hun lot in mijn handen lag. Jezus had mij immers allen als kinderen 
toevertrouwd en ik erkende hen ook als mijn kinderen.  
 
Gezegende dochter, je weet dat ik bij de Verrijzenis van mijn Zoon aanwezig was. 
Ik heb dit echter aan niemand verteld. Ik wachtte dat Jezus zelf zich zou openbaren en tonen 
dat Hij glorievol en triomferend verrezen was. 
 

De eerste die de Verrezen Jezus zag, was de gelukkige Magdalena en daarna de vrome 
vrouwen. En allen kwamen bij mij en berichtten mij dat zij de Verrezen Jezus gezien hadden, 
dat het graf leeg was. Ik luisterde naar allen. En triomferend versterkte ik hen in het geloof van 
de Verrijzenis. 
Tegen de avond hadden bijna alle apostelen Hem gezien en allen jubelden omdat zij apostel 
van Jezus geweest waren. Wat een veranderd tafereel, lieve dochter! 
 
Het symboliseert levendig de treurige onstandvastigheid van diegene die zich laat 
beheersen door de eigen wil. Het was inderdaad de eigen wil die de apostelen deed vluchten 
zodat zij hun Heer verlieten en een zodanige angst hadden dat zij zich verstopten en Hem 
zelfs verloochenden, zoals Petrus deed. 
 

Indien de Goddelijke Wil in hen geregeerd had, zouden zij nooit van hun Meester weggevlucht 
zijn. Zij zouden moedig en overwinnend nooit van zijn zijde geweken zijn. En zij hadden zich 
vereerd gevoeld, hun eigen leven te geven om Hem te verdedigen.  
 
Dierbare dochter, mijn verrezen Zoon bleef veertig dagen op aarde.  
Hij verscheen zeer dikwijls aan de apostelen en leerlingen om hen in hun geloof en in de 
zekerheid van zijn Opstanding te versterken. 
Als Hij niet bij de apostelen was, dan bleef Hij bij zijn mama in het cenakel, omgeven door de 
zielen die Hij uit het Limbus bevrijd had. 
Op het einde van de veertig dagen, onderrichtte Jezus de apostelen voor de laatste keer 
En Hij vertrouwde hen toe aan zijn Moeder als Gids en lerares.  
Hij beloofde de komst van de H. Geest. 



 

“Terwijl Hij ons zegende, klom Hij omhoog naar de hemel..”                                                      SG- De Goddelijke Wil 

Terwijl Hij ons zegende, klom Hij omhoog naar de hemel, samen met de grote menigte 
zielen die Hij uit het limbus meegenomen had.  
 
Allen die daar stonden, een groot aantal, zagen Hem opstijgen. Maar wanneer Hij in de hoogte 
aankwam, onttrok een wolk van Licht Hem aan hun blikken.  
 
Mijn dochter, ik, je moeder, volgde Hem in de Hemel en woonde het grote Feest bij van de 
Hemelvaart. Het hemels vaderland was voor mij niet vreemd. 
En zonder mij zou het Feest van de Hemelvaart van mijn Zoon niet volkomen geweest zijn.  
 
Nu nog een woordje aan jou, dierbare dochter. Alles wat je gehoord en bewonderd hebt, was 
niets anders dan de macht van de Goddelijke Wil, die in mij en mijn Zoon werkte.  
 
Daarom wens ik vurig het werkende Leven van de Goddelijke Wil in jou in te sluiten. 
Het is een werkzaam Leven. Alle mensen bezitten de Goddelijke Wil.  
Maar het grootste deel onderdrukt en “wurgt” Hem en maakt Hem tot zijn eigen dienaar.  
 
En terwijl Hij wonderen van Heiligheid en Genade kan bewerken, en Werken die getuigen van 
zijn Macht, wordt Hij door de mensen met gebonden handen tot werkloosheid gedwongen, 
zonder zijn Macht te kunnen ontplooien. 
 
Wees daarom aandachtig en werk met al je krachten mee 
opdat de hemel van de Goddelijke Wil zich in jou kan uitbreiden en 
Hij met zijn Macht doet wat Hij wil en hoe Hij het wil. 
 

 

 

 


