De 24 Uren van de Passie van onze Heer Jezus Christus
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3de uur – van 19u tot 20u – Het laatste Avondmaal.

Lieve Jezus, U gaat samen met uw geliefde leerlingen het Cenakel binnen.
U gaat met hen aan tafel zitten.
En zo zacht en minzaam bereidt U zich voor om voor de laatste maal fysiek voedsel tot u
te nemen.
Alles in U is Liefde!
U herstelt hier onze zonden van gulzigheid. En uw gebed heiligt het voedsel.
Lieve Jezus,
uw zachte en doordringende Blik lijkt elk van uw apostelen grondig te onderzoeken.
En tijdens de maaltijd wordt uw Hart doorboord bij het zien van de zwakheid en
krachteloosheid van de leerlingen, en vooral bij de aanblik van de verraderlijke Judas, die
al een voet in de hel heeft.
Diep in uw hart zegt U met bittere droefheid tot Uzelf:
“Wat is het nut van mijn Bloed?
“Deze ziel waarvoor Ik zoveel goeds gedaan heb, is verloren!”
Met uw ogen sprankelend van Licht en Liefde, kijkt U naar hem alsof U hem bewust wil
maken van het grote kwaad dat hij op het punt staat te begaan.
Maar uw allerhoogste naastenliefde zorgt ervoor dat U dit lijden verdraagt.
En U laat het niet merken aan uw leerlingen.
U bent zeer bedroefd omwille van Judas.
Tegelijkertijd is uw Hart vervuld van vreugde omdat U aan uw linkerzijde uw geliefde
leerling, Johannes, ziet. U bent zo blij dat U uw onstuimige Liefde niet meer bedwingt.
U trekt hem zachtjes naar U toe.
Hij leunt zijn hoofd tegen uw Hart en U laat hem vooraf reeds het Paradijs ervaren.
Op dit plechtige uur vertegenwoordigen twee van uw discipelen twee werelden:
die van de verworpenen en die van de uitverkorenen.
De wereld van de verworpenen is vertegenwoordigd door Judas,
- die al de hel in het hart heeft.
De wereld van de uitverkorenen is vertegenwoordigd door Johannes,
- die in vreugde op uw Hart rust.

“U laat hem vooraf reeds het Paradijs ervaren.”
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