
“Zielen, zielen, kom. Troost Mij met jullie gezelschap en jullie liefde”                                                SG – De Goddelijke Wil 

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

 

7de Uur – van 23u tot 24u  

Derde Uur van de Doodsangst in de Hof van Olijven. 

 

“Mijn zonen, slaap niet, het uur is nabij. Zien jullie niet in welke toestand Ik ben? 

Help Mij alstublieft, laat Mij niet in de steek in deze vreselijke uren!” (…) 

 
Mijn lieve Jezus,  

U gaat terug naar de tuin en het lijkt alsof U er niet meer tegen kan.  

Uw gelaat is gedrenkt in uw Bloed en in aarde. U heft het op naar de Hemel,  

en U herhaalt voor de derde keer:  

 

"Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk aan Mij voorbij gaan.  

Heilige Vader, help Mij! Ik heb troost nodig.“  

Ja, omwille van de fouten waarmee Ik beladen wordt, ben Ik voor uw oneindige Majesteit 

weerzinwekkend, afstotelijk, de laatste onder de mensen. 

Uw Gerechtigheid is verontwaardigd tegen Mij. 

 

Maar kijk naar Mij, O Vader. Ik ben nog steeds uw Zoon en Ik ben één met U.  

Heb alstublieft medelijden met Mij. O Vader, laat mij niet zonder troost!" 

 

U roept uw lieve mama om hulp: "Lieve Mama,    

hou Mij in je armen zoals je deed toen Ik nog een kind was.  

Geef Mij die melk die je Mij toen gaf om Mij te verkwikken en  

verzacht de bitterheid van mijn Doodsangst.  

Geef Mij je Hart, dat mijn vreugde was. 

 

Mama, Maria Magdalena, dierbare apostelen, jullie allen die Mij beminnen, 

- help Mij, troost Mij, laat Mij niet alleen in deze laatste momenten, 

- maak een cirkel om Mij heen, troost Mij met jullie gezelschap en jullie liefde!" (…) 

 

Mijn Jezus, U drinkt de bittere kelk die de hemelse Vader U stuurt. 

Ik hoor U zeggen: 

 
“Zielen, zielen, kom, help Mij. Neem plaats in mijn Mensheid.  
Ik wens jullie hier, Ik verlang naar jullie!  
Wees alsjeblieft niet doof voor mijn oproepen!  
Maak mijn Verlangens, mijn Bloed, mijn Liefde, mijn Smarten niet nutteloos!  
Kom, zielen, kom!" 
 
Gebed van Luisa:  
 
Jezus, mijn Alles, moge dit Heilige Uur, als herinnering aan uw Passie en uw Dood,  
- de toorn van God ontwapenen die door onze zonden verdiend is,  
- overvloedige Genaden brengen voor de heilige Kerk,  
- zondaars bekeren, vrede brengen onder de volkeren, ons heiligen, 
- de zielen in het vagevuur verlichting schenken.  
Amen. 


