
“Wij worden steeds na alles en iedereen geplaatst.”                                                                 SG - De Goddelijke Wil 

De 24 Uren van de Passie van onze Heer Jezus Christus.        Luisa Piccarreta 
 

Uur 16 -  van 8 tot 9 uur 's morgens 

Jezus wordt teruggebracht voor Pilatus. Barabbas wordt verkozen boven Jezus. 

 

Mijn lieve Jezus, ik zie U gekleed als een gek. U bent de oneindige Wijsheid en U geeft 

wijsheid aan allen! Hierdoor geraak ik bijna in  een delirium en ik zeg: Hoe! Jezus gek? 

Jezus een misdadiger?  

En U zal geplaatst worden na de grootste misdadiger, na Barabbas! 

Lieve Jezus, Heiligheid die geen gelijke heeft, U staat opnieuw voor Pilatus.  

Hij wenst hen te kalmeren. En om hun haat, woede en hun brandende dorst naar Uw 

Bloed te verminderen, stelt hij hen Barabbas voor.  

Maar de Joden roepen uit, "Wij willen Jezus niet vrij, maar Barabbas!" 

Pilatus weet niet meer hoe hij hen kan kalmeren, en hij veroordeelt U tot de geseling. 

Terwijl de Joden hun best doen om U te laten sterven, trekt U zich terug in Uzelf en U 

wenst het Leven te geven aan allen. 

 

Ik spits mijn oren en ik hoor U zeggen: 

 

"Heilige Vader, Zie Uw zoon gekleed als een gek. 

Dit herstelt de waanzin van zovele schepselen die in zonde gevallen zijn.  

Moge dit witte kleed  U gunstig  stemmen om  de zovele zielen die het donkere 

gewaad van de zonde aantrokken, vrij te spreken.  

Zie, o Vader, de haat, de woede, de razernij die zij tegen Mij hebben! 

Omwille van de dorst naar Mijn Bloed verliezen zij het licht van het verstand. Ik wil 

alle haat, wraak, toorn en moorden, herstellen en voor  iedereen de verlichting van 

hun verstand afsmeken. 

Kijk nog eens naar Mij, Mijn Vader! Bestaat er een grotere belediging?  

Zij hebben Mij geplaatst na de grootste misdadiger. Ik wil al hun onjuiste 

waarderingen en keuzes herstellen.  

De gehele wereld is vol verkeerde beoordelingen en onjuiste keuzes!  

Zij stellen Ons steeds op de laatste plaats na alle banale belangen: eer, ijdelheden, 

genoegens, gehechtheden, waardigheden, gulzigheden en zij verkiezen zelfs  de 

zonde boven ons.  

Alle  schepsels verkiezen alles, zelfs de kleinste onbenulligheden, boven Ons. 

 

Ik aanvaard dat Barabbas boven Mij verkozen wordt  

- om goed te maken dat Wij steeds na alles en iedereen gesteld worden.  (…) 

 

 


