Een goedenavond aan Jezus in het Heilig Sacrament.
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Lieve Jezus, hemelse gevangene,
de zon gaat onder en het wordt donker op aarde.
U blijft alleen achter in het tabernakel.
U Lijkt droevig omwille van de eenzaamheid in de nacht.
In deze vrijwillige gevangenis, mist U het gezelschap
van uw uitverkoren zonen en van uw lieve bruiden.
Goddelijke gevangene, mijn hart breekt omdat ik U goedenacht moet wensen..
Ik zou U liever geen goedenacht moeten wensen.
Ik heb immers de moed niet om U te verlaten.
Ik zeg U “slaapwel” met mijn lippen, maar niet met mijn hart.
Beter nog, ik laat mijn hart bij U achter.
Ik zal uw hartslagen tellen en de mijne aanpassen aan de Uwe.
Ik zal U troosten, Ik zal U laten rusten in mijn armen.
Ik zal U bewaken. En ik zal ervoor zorgen dat U niets bedroeft.
Ik wil U niet alleen laten. En ik wil ook al uw leed delen.
Hart van mijn hart, Liefde van mijn liefde, laat deze droefheid los en wees getroost.
Mijn hart doet pijn als ik U zo bedrukt zie.
Ik wens U “goedenacht” met mijn lippen. Ik laat echter mijn adem, mijn genegenheid, mijn
gedachten, mijn verlangens en mijn bewegingen bij U achter.
Zij zullen een ketting vormen van uitingen van Liefde.
Zij zal U als een kroon omgeven en U liefhebben in de naam van allen.
Bent u niet gelukkig hiermee, Jezus? U antwoordt ”ja”, is het niet?
Lieve gevangene van de Liefde, ik ben nog niet klaar.
Als ik vertrek, wil ik ook mijn lichaam bij u achterlaten.
Ik wil van mijn vlees en beenderen vele kleine stukjes maken
om evenveel lampen te vormen als er tabernakels in de wereld zijn.
Met mijn bloed, wil ik vele vlammetjes maken die in deze lampen zullen schijnen.
In elk tabernakel wil ik een lamp plaatsen.
Zij zal U, samen met de lamp bij het Tabernakel, licht geven en U zeggen:
"Ik bemin U, ik aanbid U, ik zegen U, ik breng eerherstel en ik dank U,
voor mij en voor allen."
Lieve Jezus, laat ons goed overeenkomen.
Laat ons beloven elkaar meer en meer te beminnen.
U zal mij meer liefde geven, U zal me in Uw liefde opnemen.
U zal mij in uw Liefde laten leven en mij in uw Liefde onderdompelen.
Laten we onze liefdesbanden verstevigen.
Ik zal enkel gelukkig zijn als U mij uw liefde geeft, zodat ik U werkelijk kan liefhebben.

“Laten we onze liefdesbanden verstevigen.”
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