
"Mijn ziel, ben je hier? Ik wachtte op jou.”                                                                      G –De Goddelijke Wil 

 

De 24 uren van de Passie van onze Heer Jezus Christus. 

 

5de uur – van 21u tot 22u 

 

Het eerste uur van de Doodsangst van Jezus in de Hof van Olijven. (a) 

 

(...) Ik huiver als ik in het donker van de nacht de Hof van Olijven binnenkom.  

Het is koud geworden. Stil bewegen de bladeren van de bomen, alsof ze fluisteren en het 

verdriet, de droefheid en de dood aankondigen voor de Man van Smarten. 

De sterren in hun milde gloed lijken Jezus met wenende ogen aan te kijken. Het is alsof 

hun tranen mij mijn ondankbaarheid verwijten.  

Ik beef. Tastend in het duister zoek ik de Meester en ik roep: "Jezus, waar bent U? U trekt 

mij naar U toe en U  laat U niet zien? Maar geen echo beantwoordt mijn stem. Overal 

heerst bedreiging, overal verschrikking en diepe stilte. Ik luister en hoor een sidderend 

gehijg - ik heb Jezus inderdaad gevonden. 

Maar wat een treurige verandering!  

Dit is niet langer de Jezus, met het gelaat van het Eucharistisch Avondmaal, stralend van 

hemelse schoonheid. Nu is hij getroffen door een dodelijke droefheid die de natuurlijke 

schoonheid van zijn gelaat geheel ontsiert. (…) 

Ik roep zachtjes: "Jezus, Jezus!"  

En Hij, getroffen door mijn stem, kijkt mij aan en zegt:  

"Mijn ziel, ben je hier? Ik wachtte op jou. 

Want het verdriet dat iedereen Mij alleen laat, is zeer zwaar. 

Ik wachtte erop dat je toeschouwer zou zijn van mijn Lijden en dat je met Mij de 

beker zou drinken die mijn hemelse Vader voor Mij heeft bereid.  

Wij zullen hem samen drinken, maar het zal geen verkwikkende beker zijn, maar 

van onuitsprekelijke bitterheid. Ik had er behoefte aan dat een liefhebbende ziel er 

tenminste een paar druppels van neemt. 

Dus deed Ik een beroep op jou. Neem dit aan en  deel met Mij mijn Smart.  

Verzeker Mij dat je Mij niet alleen zal laten in dit uur van verlatenheid."   

Mijn lieve Jezus, u bent ondergedompeld in zoveel verdriet. Wij zullen samen de beker 

drinken van uw Lijden. Ik zal nooit van uw zijde wijken.  

 

Intussen gaat Jezus de doodsstrijd tegemoet en ondergaat Hij verschrikkelijke kwellingen, 

zoals men nog nooit heeft gezien. …Jezus, mijn liefste! Zeg me, waarom bent U zo 

bedroefd, zo gekweld, alleen in deze hof in deze nacht? Ik weet dat dit de laatste uren  

van uw sterfelijke leven zijn. (…) 


