
“In de heilige Hostie vertoef ik van 's morgens tot 's avonds en smeedt kettingen van Liefde”-  SG – De Goddelijke Wil 

De 24 uren van de Passie van onze Heer Jezus Christus 

 

4de uur – van 20u tot 21u –2. De Instelling van de Heilige Eucharistie.(b) 

 

Lieve Jezus!  Wanneer U tot de mensenkinderen komt in het Allerheiligst Sacrament, wordt 

u gedwongen om op zovele onreine, kwade en godslasterende tongen te liggen.  

Hoe bitter is dit voor U!  U wordt als vergiftigd wordt door deze tongen.  

Het is nog erger als U afdaalt in hun hart. Als het mogelijk was, zou ik graag in deze tongen 

zijn, om al hun zondige woorden, die U zo beledigen, in woorden van lof te veranderen. 

Jezus, mijn hoogste goed!  Ik zie uw hoofd zo vermoeid, uitgeput, en helemaal in beslag 

genomen door uw liefdevolle Activiteit. Zeg me, wat doet U?  

En U antwoordt:  

"Mijn kind! In de heilige Hostie vertoef ik van 's morgens tot 's avonds en smeedt 

kettingen van Liefde.  

Als er zielen komen, bind Ik ze vast aan mijn hart. Maar weet je wat ze dan doen? 

Velen scheiden zich  met geweld af en breken de kettingen van mijn Liefde.  

Deze kettingen zijn met mijn Hart verbonden. Hierdoor lijdt Ik hevige pijnen en val Ik in 

een delirium. Daarbij komt nog dat bij het breken van mijn kettingen,  deze zielen mijn 

intense activiteit tot niets herleiden. 

In ruil hiervoor laten zij zich door schepselen in boeien slaan. 

Zij doen dit zelfs in mijn Aanwezigheid  en zij gebruiken Mij om hun doeleinden te 

bereiken.  

Dit maakt Mij er zo verdrietig van dat Ik van pijn zou sterven indien Ik nog zou kunnen 

lijden.” 

 

(…) Zoet Hart van Jezus! Toen U het Allerheiligst Sacrament van het Altaar instelde en in de 

Geest de schreeuwende ondankbaarheid en de beledigingen van de kant van Uw 

schepselen zag, hebt U zich toch niet teruggetrokken.  

Ook al werd gij door bitterheid verwond en doordrenkt,  

U heeft alles doen verzinken in de onmetelijkheid van Uw liefde.  

U onderricht  uw apostelen. U legt hen uit wat U net gedaan hebt en geeft hen de opdracht 

te doen wat U hebt gedaan. U wijdt hen tot priester en geeft hen de macht om te 

consacreren. U denkt hier aan  alle priesters, en schept een middel om alles te verzoenen.  

Het Laatste Avondmaal is voorbij. U neemt de apostelen mee.  

Verdrietig, gaat U op weg naar de Hof van Gethsemane.  

Daar zal uw pijnlijke Passie beginnen. 

 


