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Isolement en eenzaamheid van Jezus in het midden van de mensen 

 
(...)Ik ben gekomen om je gezelschap te houden  
en om in ruil hiervoor jouw gezelschap te ontvangen..  
 
Ik ben de God die geïsoleerd is door de mensen. 
Ik leef in hun midden, Ik ben het Leven van elk van hun daden.  
Zij behandelen  Mij alsof Ik niet bij hen ben.   
O, hoe ween Ik omwille van mijn eenzaamheid!    
 
Ik onderga hetzelfde lot als de zon:  
Zij vertoeft in het midden van allen met haar licht en warmte.  
Er is geen vruchtbaarheid die niet van haar komt,  
Zij zuivert de aarde met haar warmte van zoveel vuile dingen.  
De zegeningen die zij met grootmoedigheid op allen laat neerdalen, zijn ontelbaar. 
En toch leeft zij hoog en is zij altijd alleen. 
En de mens, ondankbaar, stuurt haar nooit een "dank u", noch een teken van dankbaarheid. 
 
Zo ben Ik - alleen!  altijd alleen... terwijl Ik in hun midden ben,  
- het licht van elke gedachte,  
- het geluid van elk woord,  
- de beweging van elk werk,  
- de stap van elke voet,  
- de hartslag van elk hart.   
 
En toch laat  de mens, ondankbaar, Mij alleen. 
En hij zegt geen 'Dank U' tegen Mij, geen 'Ik bemin U'. 
 
Ik blijf geïsoleerd in zijn intelligentie. 
Hij gebruikt het licht dat Ik hem geef  
- voor zichzelf, en  
- misschien zelfs om Mij te beledigen.  
Ik blijf geïsoleerd in zijn woorden, omdat de klank die zij vormen  
- vaak dient om Mij te lasteren.  
 
Ik blijf geïsoleerd  
- in zijn werken, die hij gebruikt om Mij te doden.  
- in zijn stappen. 
Ik blijf geïsoleerd in zijn hart,  
- dat Mij enkel wil ongehoorzaam zijn en  
- dat enkel wil beminnen wat Mij niet toebehoort. 
 
O, hoe weegt deze eenzaamheid op Mij!  
Maar mijn Liefde, mijn Grootmoedigheid, is zo groot dat Ik, meer dan zon, mijn koers verder 
zet. En Ik blijf rondkijken naar iemand die Mij gezelschap wil houden in zoveel eenzaamheid.  
 
En als Ik deze persoon vind, vorm Ik in haar mijn eeuwig gezelschap  
en Ik overlaad haar met al Mijn genaden.  
Daarom ben Ik naar jou gekomen - Ik was moe van zoveel eenzaamheid.  
Laat Mij nooit alleen, mijn dochter." 
 
 


