
“Mijn Vader, Ik zal U altijd dicht bij het schepsel brengen”                                                             SG – De Goddelijke Wil 

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

 

19de uur – van 11u tot 12u  

 

De Kruisiging (3) 

Gebeden van Jezus om de Goddelijke Gerechtigheid te ontwapenen.(2) 
 

 
 (...) Maar U, mijn Jezus, U bemint ons met de hoogste Liefde,  
U confronteert deze dodelijke stemmen met uw almachtige en creatieve stem,  
- waarin U al deze stemmen verzamelt.  
En U laat de Vader uw liefste stem horen om Hem te troosten  
- tegen al de beledigingen die de schepselen Hem geven,  
met evenveel stemmen van zegen en lof. 
 
En U schreeuwt om “genade, dank, liefde voor het arme schepsel.” 
 
En om Hem nog meer te kalmeren, toont U Hem uw allerheiligste mond en U zegt: 
 
"Mijn Vader, kijk nog eens naar Mij.  
Luister niet naar de stemmen van de schepselen, maar luister naar Mij.  
Ik breng eerherstel voor allen. 
 
Daarom smeek Ik U om naar het schepsel te kijken in Mij. 
Als U er buiten Mij naar kijkt, wat zal er dan van worden?  
Het is zwak, onwetend, alleen in staat om kwaad te doen, vol van alle ellende.  
 
Medelijden, medelijden met het arme schepsel.  
Ik antwoord voor haar met mijn tong,  
- bitter door de gal, uitgedroogd door dorst, verbrand en verdroogd door Liefde." 
 
(...) En om Hem te bewegen tot medelijden met de ellendige mensheid en Hem te bedaren, 
zegt U tot Hem met de meest overtuigende stem: 
 
"Mijn Vader, kijk naar deze gescheurde handen en deze nagels  
- die ze doorboren, die Mij vastnagelen aan al deze slechte werken.  
Ah, in deze handen voel Ik al de pijnen die deze slechte werken Mij geven!  
 
Bent U niet tevreden, o mijn Vader, met mijn pijnen?  
Zijn zij niet in staat U te bevredigen?  
Ja, Mijn ontwrichte armen zullen altijd kettingen zijn 
- die de arme schepsels stevig vast zullen binden,  
zodat ze Mij niet kunnen ontsnappen,  
- behalve zij die zich met geweld willen losrukken.  
 
En deze armen van Mij zullen liefdevolle ketenen zijn die U zullen binden,  
mijn Vader, om te voorkomen dat U het arme schepsel vernietigt.  
 
Inderdaad, Ik zal U altijd dicht bij het schepsel brengen,  
zodat Uw genaden en barmhartigheden over haar worden uitgestort." 
 
 


