
“Mijn Moeder, aan U vertrouw Ik al mijn kinderen toe.”                                                                      SG - De Goddelijke Wil 

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

21ste uur – van 13u tot 14 u – Tweede uur van de Doodstrijd op het Kruis. 

Tweede en derde Woord van Jezus. 

 

Tweede Woord: «Vandaag nog, zal je met Mij in het Paradijs zijn!» 

 
Jezus, uw Liefde is sterker dan de dood. U kan haar niet meer weerhouden. U kijkt naar de 
dief aan uw rechterkant en U redt hem uit de hel.  
Uw barmhartigheid raakt zijn hart en hij wordt volledig getransformeerd. 
Hij erkent en belijdt U als God, en roept in oprecht berouw over zijn zondige leven uit:  
"Heer, denk aan mij wanneer U in Uw Koninkrijk komt!" 
 
U antwoordt hem zonder aarzelen:  « Vandaag nog zal je met Mij zijn in het Paradijs! » 
U hebt de eerste triomf van Uw liefde behaald.  
Maar ik zie ook dat Uw liefde niet alleen het hart verovert van de dief, maar ook van 
ontelbare stervenden.  
U stelt hun inderdaad Uw bloed, Uw liefde en Uw verdiensten ter beschikking.  
 
En U gebruikt alle middelen die God ter beschikking heeft om hun harten te beroeren en hen 
voor U te winnen. Maar zelfs op dit moment wordt uw Liefde gedwarsboomd.  
Hoeveel stervenden verwerpen haar, wantrouwen U, en wanhopen!  
Uw pijn is hierdoor zo groot dat U zichzelf opnieuw in stilte terugtrekt. 
 
 

Derde Woord: Jezus zegt aan zijn Mama, Maria: « Vrouw, ziedaar je zoon! »  
en aan Johannes: « Ziedaar je Moeder! “ 

 
Mijn gekruisigde Verlosser! Uw lijden neemt meer en meer toe. Aan het kruis, bent U  
waarlijk de Koning van Smarten. Bij al Uw kwellingen ontsnapt U geen enkele ziel. 
Aan elk geeft U uw eigen Leven.  
 
Maar uw Liefde is veracht door de schepselen. Hierdoor wordt zij heviger en zij geeft U 
onvoorstelbare pijnen. Bij deze kwellingen bedenkt U iets om de zielen voor U te winnen.  
En U zegt: 
"Mijn ziel, zie hoezeer Ik je heb liefgehad. Als jij geen medelijden hebt met jezelf, heb 
dan tenminste medelijden met mijn Liefde!" 
 
U hebt alles gegeven en U kan hen niets méér geven. U wendt uw bijna levenloze blik tot uw 
Mama. Zij is, net als U, gekruisigd vanwege uw Lijden en de Liefde die haar martelt. 
Moeder en Zoon begrijpen elkaar.  
U bent blij en getroost dat U uw trouwe mama aan de arme mensheid kan geven.  
In Johannes ziet U de gehele mensenfamilie 
 
Met een stem zo teder dat alle mensenharten geroerd zouden kunnen worden, zegt U: 
"Moeder, ziedaar uw Zoon!" en tot Johannes, "Ziedaar uw Moeder!" 
 
Uw stem dringt binnen in het hart van uw mama. En verenigd met de stem van Uw Bloed, 
gaat U verder: "Mijn Moeder, aan U vertrouw Ik al mijn kinderen toe.  
Al de liefde die je voor Mij voelt, voel haar ook voor hen.  
Al je inspanningen en al je moederlijke tederheid, geef die ook aan mijn kinderen.  
jij zal hen allen redden." Uw mama aanvaardt dit voorstel. (...) 
 


