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

22ste uur – van 14u tot 15u. 
Derde uur van de Doodstrijd aan het Kruis. (1)  Dood van Jezus. 

 
Vijfde Woord – Zesde Woord van Jezus. 

 
 

Vijfde Woord: “Ik heb dorst.” 

 
(...) De Liefde ontvlamt uw gehele hart. Het verdroogt en brandt. 
U bent niet in staat het te bedwingen. 
U voelt de hevige kwelling 
-  niet alleen van de lichamelijke dorst, vanwege het vergieten van al Uw bloed,  
-  maar nog veel meer van de brandende dorst naar de redding van onze zielen.  
U zou ons allen als water willen opdrinken om ons in veiligheid te brengen in U.  
 
Daarom verzamelt U al uw verzwakte krachten en U roept uit: "Ik heb dorst!" 
 
Ah! U herhaalt deze woorden tot elk hart: 
"Ik dorst naar je wil, je genegenheid, je verlangens, je liefde. 
Er is geen verfrissender en versterkender water dat je Mij kan geven dan je ziel.  
Oh, laat Mij niet verbranden! Ik heb een brandende dorst.  
Ik voel niet alleen mijn tong en mijn keel branden, zodat Ik niet meer kan spreken,  
- maar Ik voel ook dat mijn Hart en ingewanden uitdrogen.  
Heb medelijden met mijn dorst, heb medelijden!"  
 
U ijlt door de grote dorst en U geeft Uzelf over aan de Wil van de Vader. 
 
 

Zesde Woord: “Alles is volbracht!” 

 
Mijn Alles, U bent aan het sterven.  
 
De onmetelijke oceaan van uw smarten, het vuur dat U verteert en, meer dan dit alles,  
de allerhoogste Wil van de Vader, die wil dat U sterft,  
laat geen hoop meer dat U kan blijven leven. … 
 
Het ontbreekt U aan kracht. Uw ogen zijn worden glazig.  
Uw gelaat verandert en wordt doodsbleek. 
Uw mond is half open en uw ademhaling is hijgend en onregelmatig (…).  
Het vuur verbrandt U en er volgt een koud zweet dat van uw voorhoofd afdruppelt.  
Uw spieren en zenuwen trekken steeds meer samen door de scherpte van de pijn en de 
doorboring van de nagels. De wonden scheuren verder open. 
 
Ik zie uw laatste tranen uit uw ogen vloeien, voortekenen van uw naderende dood.  
Met veel moeite laat U nog één Woord horen: 
"Alles is volbracht!"  
 
O mijn Jezus, U hebt alles gegeven. Er blijft niets meer over. 
De Liefde is aan haar einde gekomen. 


