
“Mijn kind, waarom ben je hierheen gekomen?»                                                                    SG – De Goddelijke Wil 

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

8ste Uur – van middernacht tot 1u  

De arrestatie van Jezus in de Hof van Olijven. 

 

Door deze kus van Judas,  
herstelt U het verraad en het bedrog  
- onder de schijn van vriendschap en heiligheid,  
vooral deze van toegewijde zielen. 
 

Door uw Gebeden verkrijgt U vergiffenis voor elke zondaar  
die, met echte spijt zijn toevlucht neemt tot uw heiligste Hart.  
 
Mijn zachte Alles, ik zal aan uw zijde staan 
- om U te verdedigen, 
- om uw Onderrichtingen te leren en 
- om uw Woorden één voor één te onthouden. 
 
Ah! Het Woord dat U tot Judas richtte is zo aangenaam voor mijn hart:  
“Vriend, waarom ben je hierheen gekomen?” 
 
U lijkt dit Woord ook tot mij te richten,  
- niet door mij "vriend" te noemen, 
- maar door mij de lieve naam van "kind" te geven: 
 
«Mijn kind, waarom ben je naar hier gekomen?» 
En ik wil U antwoorden: "Jezus, ik kom om U te beminnen.»  
 
U zegt me:   
 
"Waarom ben je hiergekomen?" elke morgen als ik wakker word of als ik tot U bid.  
"Waarom ben je hierheen gekomen?" vraagt U in de heilige Hostie,  
wanneer ik kom om U in mijn hart te ontvangen. 
 "Waarom ben je hierheen gekomen?"  
vraagt U als ik werk, als ik eet, als ik lijd, als ik slaap.  
 
Wat een mooie vraag voor mij en voor iedereen! (...) 
 
 

Mijn Jezus, U bent zo oneindig geduldig.  
Deze touwen en kettingen maken uw goddelijke Persoon nog mooier: 
 
- uw Voorhoofd is serener, zozeer dat het de aandacht van uw vijanden trekt,  
- uw Ogen schitteren met een groter licht.  
- uw Aangezicht straalt ultieme rust en zachtheid uit, en is in staat om uw beulen te  
verleiden. 


