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Jezus voor Herodes.  Effekten van een Woord en van een Blik van Jezus. 

 
 
Ik dacht aan de tijd dat mijn lieve Jezus bij Herodes gebracht werd.(tijdens de Passie) 
 
En ik zei bij mezelf:   
“Hoe is het mogelijk dat Jezus, die zo goed is,  
- zich niet gewaardigde om een woord tegen hem te zeggen, of hem een blik te gunnen? 
 Wie weet of dat verraderlijke hart zich zou bekeerd hebben door de kracht van Zijn blik?   
 
En Jezus, toonde zich en Hij zei me:  
 
"Mijn dochter, zijn perversiteit en het gebrek aan goede wil van zijn ziel waren zodanig  
- dat hij niet verdiende dat Ik naar hem keek of een woord tot hem sprak.  
 
En indien Ik het gedaan had, zou hij zichzelf nog schuldiger gemaakt hebben,  
Want elk Woord of Blik van Mij zijn extra banden  
- die tussen Mij en het schepsel gevormd worden.  
 
Elk woord is een grotere eenheid, een grotere band. 
En als de ziel voelt dat Ik naar haar kijk, dan  begint de Genade te werken..   
 
Als de Blik of het Woord lief en goedgunstig  was, 
 zegt de ziel :  
"Hoe mooi, doordringend, zacht, melodieus was het!  
Hoe zou je Hem niet kunnen liefhebben?  
 
Als het een majestueuze Blik of Woord was, stralend van Licht, 
 zegt ze:  
Wat een majesteit, wat een grootheid, wat een doordringend Licht!  
Hoe klein voel ik mij! 
Hoe ellendig ben ik! 
Hoeveel duisternis is er in mij bij dat zo stralend Licht !'  
 
Als ik je zou willen vertellen  
- over de Kracht, de Genade, het Goede dat mijn Woord of Blik brengt,  
hoeveel boeken zou Ik je dan niet laten schrijven!" 
 
 
 


