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Kastijdingen door besmettelijke en dodelijke ziekten. 
 

 

Deze morgen, na de H. Communie zei ik tot Jezus van zodra ik Hem zag: 

 

“Mijn geliefde Heer, waarom zendt U zo veel kastijdingen?  

Waarom wilt U deze keer om een of andere reden niet rustig worden?  

Het lijkt wel of alle middelen hebben gefaald – zowel gebed als mijn woorden. 

 

Heer, stort uw bitterheid over mij uit. Ach, gewoonlijk handelt u niet zo!. 

Terwijl ik dit zei, onderbrak de gezegende Jezus mij en Hij antwoordde:  

 

“Mijn dochter,  

de kastijdingen die Ik zend zijn niets vergeleken bij deze die Ik heb voorbereid heb. 

Kwel dus jezelf hiermee niet. Want zij zijn geen reden tot grote droefheid”. 

 

Toen Hij dit zei zag ik vele mensen met besmettelijke ziekten, die stervende waren. 

Vol afschuw zei ik Hem:  

“Ach Heer, dat is nu wat we nodig hebben! Wat doet U? Wat doet U?  

Als U dit wil doen, neem mij dan weg van deze aarde. Deze droevige taferelen zijn 

te zwaar voor mijn hart.  

Bovendien, wie kan de toestand waarin u me steeds brengt, uithouden! 

 

U komt niet of slechts zeer kort. U laat me versuft en slaperig achter, zodat ik niets 

meer kan begrijpen. U zei me nochtans dat U me zo achterliet tot uw woede zou 

verminderen. Maar het komt me voor dat uw woede vermeerdert en deze toestand 

voorlopig nog niet voorbij is. Arme ik, arme ik! Wie zal me de kracht geven om deze 

toestand te blijven verdragen! Wie is in staat dit te verduren!” 

 

Ik uitte mijn droefheid en Jezus kreeg medelijden en zei:  

“Mijn dochter, maak je niet bezorgd over je slaperigheid. Dit betekent dat Ik jou in 

dezelfde toestand gebracht heb als Ik bij de mensen ben: Ik doe alsof Ik hen niet 

hoor of zie.  

Weet je nog wat Ik je laatst zei: “Wil je dat Ik je rol van slachtofferziel opschort?”  

 

En ik: “Heer, de gehoorzaamheid wil niet dat ik deze opschorting aanvaard”.  

En Hij: “Wat wil je dan van Mij? Wees kalm en gehoorzaam”.  

 

Stel je voor hoe verdrietig ik achterbleef! En dat niet alleen. Het leek of mijn 

innerlijke krachten zo overmand werden door slaap dat ik leefde  zonder te leven…  
… 


