
 
 

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

 

18de uur – van 10u tot 11u  

 

Jezus neemt het kruis op zijn schouders. De pijnlijke tocht naar de Kalvarieberg.  

Jezus valt onder het kruis - Hij ontmoet zijn heilige Moeder 

 

Jezus neemt het Kruis op zijn Schouders 

 
Terwijl U zo spreekt, mijn Jezus, neemt U het Kruis  op uw schouders .  
Het is nog te licht voor Uw liefde. Maar het gewicht wordt verzwaard door onze enorme 
zondelast, zwaarder dan de gehele aarde.  
 
U bent sterk gebogen onder dat zware gewicht en U voelt zich verpletterd door de zwaarte 
van zovele fouten. Uw ziel huivert van afschuw bij de aanblik ervan en zij voelt de pijn van 
elke fout.  Uw Heiligheid is geschokt door zoveel lelijkheid.  
En als  U het Kruis op uw schouders neemt, wankelt U. 
Uw adem stokt en een dodelijk zweet loopt van uw Lichaam.  
 
 

De pijnlijke weg naar Golgotha 

 
Mijn oneindig geduldige Jezus, U zet uw eerste Stappen onder het immense gewicht van het 
Kruis. Ik verenig mijn stappen met de uwe (…) 
 
Jezus, U herstelt voor allen 
-  die hun kruis niet met berusting dragen,  
-  die vloeken, boos worden, zelfmoord plegen of moorden begaan. 
U vraagt voor allen om  liefde en berusting voor hun eigen kruis. 
 
 

Jezus valt onder het Kruis (1ste maal). 

 
U voelt zich verpletterd onder het Kruis.  
U zet uw eerste Stappen en U valt reeds onder zijn gewicht.  
En, terwijl U valt, raakt u stenen. De doornen drukken dieper in uw Hoofd.  
Al uw Wonden openen zich nog meer en er stroomt vers Bloed uit.  
U hebt de kracht niet hebt om op te staan. Geïrriteerd, proberen uw vijanden, u weer te doen 
opstaan met stampen en duwen (..) 
 
Laat mij samen met U eerherstel brengen voor hen die zondigen uit onwetendheid, 
kwetsbaarheid of zwakheid .  
 
 

Jezus ontmoet zijn heilige Moeder. 

 
Jezus, mijn Leven, na ongelooflijk Lijden, zijn uw vijanden erin geslaagd u opnieuw   te laten 
rechtstaan . U stapt wankelend en ik hoor uw hijgende adem. 
Uw Hart klopt heviger  en nieuwe Pijnen doorboren U.  
 



“Mijn kind, hoeveel kosten de zielen Mij!”                                                                           SG- de Goddelijke Wil 
 

 

U schudt het Hoofd om het Bloed te verwijderen dat uw Ogen vult.  
Angstig, kijk je rond .. Ah! mijn Jezus, ik heb alles begrepen: 
 
Uw Mama, als een klagend  duifje,  probeert U te ontmoeten. 
 
Ze wil tot U nog een laatste woord zeggen en nog een laatste blik van U ontvangen.  
U ziet haar, tussen de menigte gaan.  
Zij wil U zien, U omhelzen en U een laatste vaarwel zeggen.  
  
U voelt haar verscheurd Hart. Haar hart is verenigd met het uwe,  bloedend door haar liefde 
en de uwe. U lijdt bij het zien van haar dodelijke bleekheid en al de Smarten die, wegens 
haar Liefde voor U, in haar aanwezig zijn.   
 
Als zij overleeft, is dit een zuiver wonder van uw Almacht.  
U doet stappen om haar te ontmoeten . Maar jullie kunnen  nauwelijks een blik  uitwisselen!  
Wat een pijn in jullie beide Harten!  
 
De soldaten merken het op. 
En zij beletten dat de Mama en de Zoon een laatste vaarwel zeggen.  
Uw wederzijds Lijden is zodanig dat, verstijfd van Pijn, uw Mama op het punt staat te 
bezwijmen.  De getrouwe Johannes en de heilige vrouwen ondersteunen haar.  
 
 
 

Jezus valt onder het Kruis (2de maal). 

 
Wat uw mama niet kan doen met haar lichaam omdat ze daartoe verhinderd is,  
doet zij met haar Ziel:  
Zij gaat in u binnen en neemt de Wil van de Almachtige.  
Zij verenigt zich met al uw Pijnen en volbrengt haar taak als Mama. 
Zij kust U, frist U op, verkwikt U en giet de balsem van haar Liefde in al uw wonden. 
 
 
Samen met haar en met U wil ik eerherstel brengen voor hen  
- die zich blootstellen aan gevaarlijke ontmoetingen, of 
- die er noodgedwongen aan blootgesteld worden en verstrikt geraken in de zonde.  
 
Mijn lieve Jezus is opnieuw gevallen  onder het Kruis en  kreunt.  
De soldaten zijn bang dat U onder het gewicht van zoveel Lijden en het verlies van zoveel 
bloed, te vroeg sterft. Toch gebruiken zij  zweepslagen en schoppen. En met grote moeite 
kan U opnieuw rechtstaan.   
 
U brengt eerherstel  
- voor het steeds terugvallen in de zonde 
- voor de  zware fouten begaan in de verschillende klassen van de maatschappij 
U bidt voor hardnekkige zondaars en U vergiet bloedtranen voor hun bekering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Mijn kind, hoeveel kosten de zielen Mij!”                                                                           SG- de Goddelijke Wil 
 

 

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

18de uur – van 10u tot 11u  
 

De pijnlijke weg naar de kalvarieberg  
Jezus wordt ontkleed en met doornen gekroond voor de derde maal.  

 
 
 

De diepe Schouderwonde van Jezus. 

 
U beeft van kop tot teen.  
U krijgt voortdurend schokken en zo dringen de doornen steeds verder in uw Hoofd. 
Het zware Kruis zakt steeds dieper in uw Schouder.  
Het maakt een zo diepe Wonde dat de botten zichtbaar worden..  
Bij elke stap lijkt U te sterven en U kan niet meer vooruit. 
  
Maar Uw Liefde kan alles en geeft U kracht.  
Terwijl U het Kruis voelt binnendringen in uw  Schouder brengt U eerherstel voor de  
verborgen zonden. Degenen die niet hersteld zijn,  maken uw spasmen bitterder. 
 
 

Simon van Cyrene wordt gedwongen om het Kruis van Jezus te dragen. 

 

Hij moppert en doet dit met tegenzin.  Hij helpt u niet uit liefde, enkel omdat hij hiertoe 
gedwongen wordt.  
In uw Hart weerklinkt  
- het geklaag van hen die lijden, het niet-aanvaarden, de weerstand, de kwaadheid,  
- de minachting van het lijden. 
 
Uw Hart is nog meer doorboord als U merkt dat aan U toegewijde zielen van U wegvluchten  
wanneer U hulp en gezelschap vraagt bij uw lijden. 
En wanneer U hen, in uw pijn, tegen U aandrukt, maken zij zich los uit uw armen en lopen 
weg, op zoek naar pleziertjes. En zo laten zij U alleen in uw Lijden. 
 
 

Veronika droogt het Gelaat van Jezus. 

 
Mijn Jezus, U bent zeer vermoeid, diep voorover gebogen en U kan bijna niet vooruit.  
Ik zie dat U stopt en probeert te kijken. Mijn Hart, wat is het? Wat zoekt U ?  
 
Ah! het is Veronica. Zonder vrees en zeer moedig komt zij bij U en droogt uw Aangezicht, 
dat volledig bedekt is met Bloed. 
En U laat uw heilig Aangezicht afgedrukt op haar linnen doek als teken van dankbaarheid. 
 

 

Jezus troost de heilige vrouwen. 

 
Uw vijanden zijn verbolgen omwille van het gebaar van Veronica. Zij slaan U, duwen U en 
doen U verder gaan. Maar een paar stappen verder stopt U nog eens.  
 
Zelfs onder het gewicht van zoveel pijnen, stopt uw Liefde niet:  
U ziet de heilige vrouwen die wenen om uw pijnen. U vergeet Uzelf en troost hen.  



“Mijn kind, hoeveel kosten de zielen Mij!”                                                                           SG- de Goddelijke Wil 
 

 
U zegt tot hen: 
"Vrouwen, ween niet over mijn pijnen, maar over uw zonden en uw  kinderen."  
 
Wat een sublieme les , hoe zoet is uw Woord!  
Lieve Jezus, samen  met U herstel ik het gebrek aan naastenliefde.  En ik vraag U om de 
genade mezelf te vergeten en me enkel U te herinneren. (…) 
 
 

Jezus wordt ontkleed  (voor de 3de maal) 

 
(…)  hier wacht je nieuw Lijden. De soldaten trekken U opnieuw de kleren en de 
doornenkroon af.  
Ah! U kreunt als de doornen uit uw Hoofd getrokken worden i  
 
Zij trekken uw kleren uit en tegelijkertijd trekken zij ook het gescheurde Vlees dat eraan 
vastkleeft af. Uw wonden zijn opengescheurd en uw bloed stroomt in rivieren.  
Uw Pijn is zo groot dat U, als dood, ineenstort. 
 
 

Jezus wordt met doornen gekroond  (voor de 3de maal). 

 
Mijn lieve Jezus, niemand heeft medelijden met U!  
Integendeel, met een dierlijke woede plaatsen zij de doornenkroon terug op U  
en zij slaan haar zeer stevig op uw Hoofd.  
 
Uw marteling is extreem omwille van  de opengescheurde wonden en het trekken aan uw 
haar dat vastkleeft aan het gestolde bloed . Enkel de engelen zouden kunnen vertellen  
hoezeer U lijdt. Ontzet wenden zij hun hemelse blikken af en  wenen! (…) 
 
 
Intussen, nauwelijks naar mij kijkend,  
lijkt Jezus mij met zijn smachtende en stervende ogen te zeggen: 
 
“Mijn kind, hoeveel kosten de zielen Mij!   
Dit is de plaats 
- waar Ik wacht op allen om hen te redden, 
- waar Ik de zonden wil herstellen  
van deze  
- die zo ver gaan van zichzelf te degraderen en zich onder de dieren te plaatsen  
- die Mij koppig blijven beledigen tot het punt bereikt wordt dat zij niet meer kunnen 
leven zonder te zondigen. 
 
Hun verstand is verblind en zij zondigen als gekken.  
Dit is de reden waarom zij Mij met doornen kronen voor de derde keer.  
 
En door mijn ontkleding, herstel Ik  
- voor degenen die onfatsoenlijke kledij dragen,  
- voor zonden tegen de bescheidenheid, en  
- voor degenen die zo gebonden zijn aan rijkdom, aan eer en genoegens, dat ze er hun 
god van maken. 
 
Ah! Ja! Bij elk van deze beledigingen voel Ik een dood. Als Ik niet sterf, is dat omdat 
de Wil is van mijn Eeuwige Vader het moment van dood nog niet heeft vastgesteld”.  


