
“Ik vergeef jullie, Ik geef jullie de vredeskus.”                                                              SG - De Goddelijke Wil 

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.(2) De Dood van Jezus. 
 

Zevende Woord: “In Uw Handen beveel Ik mijn Geest.” 

 
 
Mijn gekruisigde Jezus,  
- U bent aan uw laatste Adem,  
- uw heiligste Mensheid verstijft,  
- uw Hart lijkt niet langer te kloppen. (…) 
 
Jezus, U opent uw stervende ogen en U kijkt rondom het kruis als om een laatste 
afscheid te nemen van iedereen.  
Uw mama is stervende, roerloos en zonder stem omwille van haar grote smarten.  
 
U kijkt naar haar en U zegt:  
“Vaarwel, Mama, Ik ga heen. Maar Ik bewaar je in mijn Hart.  
Zorg voor uw en mijn kinderen." 
 
U kijkt naar Maria Magdalena die weent, naar de trouwe Johannes.  
Met uw blik zegt U hen: "Vaarwel!"  
U kijkt met liefde naar uw vijanden.  
Met uw blik zegt U tot hen: “Ik vergeef jullie, Ik geef jullie de vredeskus.”  
Niets ontsnapt aan uw blik. U neemt afscheid van iedereen. U vergeeft iedereen.  
Dan verzamelt U al uw krachten en U roept met luide Stem: 
 
"Vader, in Uw handen beveel Ik mijn Geest!"  
U buigt het hoofd en sterft. 
 

De Dood van Jezus 

 
Mijn Jezus, bij deze kreet is de gehele natuur in de war en weent over uw dood, de dood 
van haar Schepper!  
De aarde beeft. Door haar beven lijkt zij te huilen en de zielen te willen schudden om hen 
ertoe te brengen U als de ware God te erkennen.  
Het voorhangsel van de tempel scheurt. Doden worden opgewekt.  
De zon, die tot nu toe geweend heeft omwille van uw Pijnen, heeft haar licht met afgrijzen 
teruggetrokken.  
 
Bij deze kreet knielen uw vijanden neer. Zij slaan zich op de borst en zeggen:  
"Waarlijk, dit is de Zoon van God!" 
 
Uw moeder, versteend en stervend, lijdt pijnen, erger dan de dood.  
Mijn gestorven Jezus, door deze kreet legt U ons ook in de Handen van de Vader, opdat 
Hij ons niet zou verwerpen.  
 
Daarom roept U hardop, niet alleen met uw lichamelijke stem, 
maar ook met al uw Wonden en met al uw Bloed:   
“Vader, in uw Handen, beveel Ik mijn Geest en alle zielen!” 
 


