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

11de Uur – van 3u tot 4u  
Bij Kajafas - Jezus wordt verdacht gemaakt door valse getuigen. 

 
(…) Ik denk na hoe ik Jezus kan verdedigen en Hij lijkt mij te zeggen:  
"Mijn kind, Ik heb geen kwaad gedaan en Ik heb alles gedaan!  
De Liefde omvat alle offers. De Liefde kost onmetelijke veel.  
We staan nog maar aan het begin. 
 

Jij, blijf in mijn Hart: - observeer alles, heb Mij lief, zwijg en leer.  
En laat jouw bloed dat bevroren is van medelijden in mijn Aderen vloeien 
- om mijn Bloed, dat in brand staat, te herstellen. (een domme bedenking: kan bloed dat 
bevroren is nog vloeien in Jezus’ aderen?) 
 
Laat jouw rillingen in mijn ledematen binnendringen, zodat jij, verenigd met Mij,   
- jezelf kan versterken en verwarmen,  
om een deel van mijn Pijnen te voelen. 
 
Door Mij zozeer te zien lijden zal je kracht bekomen. 
Het zal de beste verdediging zijn die jij Mij kan geven.  
Wees trouw en opmerkzaam! " 
 
Op deze manier, in de grootste kalmte, herstelt uw Hart  
- de laster, -de haat, -de valse getuigenissen,  
- het vooraf geplande kwaad berokkend aan onschuldigen. (…) 
 
Het herstelt ook  
- de overtredingen begaan op aandringen van de chefs, en  
- fouten begaan door toegewijde zielen. (…) 
 

Jezus lijkt mij te zeggen:  
 
“Mijn kind, wil je het weten? Ik hoor de stem van Petrus: 
- Hij beweert Mij niet te kennen, hij zweert het en zweert het opnieuw. 
Ah! Petrus, ken je Mij niet?  
Herinner jij je alle Zegeningen niet die Ik jou heb geschonken?  
Als de anderen me laten sterven van pijn, jij, jij laat Mij sterven van hartepijn!  
Het was niet goed om Mij van ver te volgen en je daardoor bloot te stellen aan het 
gevaar om te bezwijken.” 
 
Kajafas zegt tot U: "Ik bezweer U bij de levende God, zeg me: “Bent U werkelijk de Zoon 
van God?" U mijn Liefste, hebt altijd de Waarheid en de Glorie van uw Vader in het Hart  
 
En U antwoordt met een klare en majestueuze Stem zodanig 
- dat iedereen erdoor getroffen wordt en dat de demonen zelf in de afgrond zinken: 
“Je hebt het gezegd. Ik ben de Zoon van God.  
Op een dag zal Ik neerdalen op de wolken van de Hemel om alle naties te oordelen." 
 
Bij deze plechtige Woorden zwijgt iedereen en zij huiveren van angst.  
Na een paar ogenblikken herstelt Kajafas zich van zijn angst. 
Woedend als een razend beest, zegt hij tegen iedereen: 
“Wat voor nut hebben de getuigen nu?” Hij heeft pas een grote godslastering geuit. Waar 
wachten we nog op om hem te veroordelen? Hij is de dood schuldig." (...) 
 


