De 24 Uren van de Passie van onze Heer Jezus Christus
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Uur 17 - van 9 tot 10 uur - 2. Ecce Homo - Jezus wordt veroordeeld tot de dood..

Mijn liefste, ik zie dat Pilatus rilt als hij U ziet . Onder de indruk roept hij uit: "Kan zo'n
wreedheid bestaan zijn in menselijke borsten?
Ah, dit was niet mijn wil om hem te veroordelen om zo geslagen te worden!"
Hij wenst u uit de handen van uw vijanden te bevrijden. Hij wendt zijn blik van u af omdat hij
dit pijnlijk zicht niet kan verdragen. Hij zoekt een betere reden en ondervraagt u verder
"Maar zeg me, wat hebt je gedaan? Uw volk heeft je in mijn handen gegeven.
Zeg me, ben jij koning? Wat is jouw koninkrijk?
Op deze storm van vragen van Pilatus antwoordt U, mijn Jezus, niet.
In uw binnenste denkt U, ondanks uw pijn, aan de redding van de zielen
Pilatus ziet dat hij geen antwoord krijgt en voegt eraan toe: "Weet je niet dat het in mijn
macht ligt om je te vrij te laten of te veroordelen?"
Maar U, mijn liefste, die het licht van de waarheid in de geest van Pilatus wil doen schijnen,
antwoordt: "U zou geen macht over Mij hebben, indien deze u niet van hierboven
gegeven was. Maar zij, die Mij in uw handen hebben overgeleverd, hebben een grotere
zonde begaan dan u."
Jezus wordt voorgesteld als “Ecce Homo”
(…) Pilatus, legt stilte op om de aandacht van allen te vragen en zich door allen te laten
horen. Hij neemt met afschuw de twee flappen van het purper dat uw borst en schouders
bedekt, tilt het op zodat iedereen kan zien hoe u toegetakeld bent, en zegt met luide stem:
"Ecce homo! Kijk naar Hem. Hij heeft niet meer de gedaante van een mens.
Kijk naar zijn wonden, Hij is niet meer herkenbaar. Als hij kwaad heeft gedaan, heeft hij al
genoeg geleden, in feite te veel. Ik heb er spijt van dat ik Hem zoveel heb laten lijden, dus
laten we Hem vrij !"
Jezus, mijn Liefste, laat mij U steunen, want ik zie dat U wankelt onder het gewicht van
zoveel pijnen. Ah! Op dit plechtige moment wordt uw lot beslist.
Bij de woorden van Pilatus is er een diepe stilte in de Hemel, op aarde en in de hel.
En dan, als in één stem hoor ik de schreeuw van allen:
"Kruisig hem, kruisig hem, tegen elke prijs willen we hem dood!"
Mijn leven, Jezus, ik zie dat U beeft. De doodskreet daalt neer in uw Hart, en in deze
stemmen onderscheidt U de stem van uw dierbare Vader die zegt:
"Mijn zoon, Ik wil U dood, en dood gekruisigd!"
Ik hoor ook uw mama die, hoewel doorboord, en troosteloos, uw dierbare Vader nazegt:
"Zoon, ik wil U dood!"
De engelen, de heiligen, de hel, allen roepen met één stem: "Kruisig Hem, kruisig Hem!"

Dus er is geen enkele ziel die U levend wil. En, oh, oh! Tot mijn grote schaamte, pijn en
afschuw voel ook ik me door een opperste kracht gedwongen om uit te roepen:
"Kruisig Hem!"
Mijn Jezus, vergeef me als ik, een ellendige zondares U dood wil!
Ik smeek U om mij met U te laten sterven.
Intussen lijkt mijn gemartelde Jezus, bewogen door mijn pijn tegen mij te zeggen:
"Mijn dochter,
druk je dicht aan mijn Hart en neem deel aan mijn pijnen en mijn eerherstel.
Het moment is plechtig: er wordt beslist over
- ofwel mijn dood, - ofwel de dood van alle schepselen
Op dit moment komen twee stromingen binnen in mijn Hart :
- In de ene zijn de zielen die Mij dood willen, omdat zij leven in Mij willen vinden.
Door de dood voor hen te aanvaarden ontsnappen zij aan de eeuwige veroordeling.
De poorten van de Hemel worden geopend om hen te ontvangen.
- In de andere stroming zijn zij die Mij dood willen uit haat en om hun eigen
veroordeling te bevestigen.
Mijn Hart is verscheurd en voelt de dood van elk van hen en ook hun pijnen in de hel!
Mijn Hart kan deze bittere pijnen niet verdragen.
Ik voel de dood bij elke hartslag, bij elke ademhaling, en Ik herhaal:
Waarom zal zoveel bloed tevergeefs vergoten worden?
Waarom zal mijn lijden nutteloos zijn voor zovelen?
Ah, dochter! Steun mij, ik kan niet het meer verdragen, neem deel aan mijn lijden:
Laat jouw leven een voortdurende offerande zijn
- om zielen te redden,
- om Mij te steunen bij zo'n verschrikkelijke pijn".
Mijn hart, Jezus, uw lijden is het mijne, en ik verenig mij met uw eerherstel.
Ik zie dat Pilatus verbijsterd is, en zich haast om te zeggen:
"Wat! Moet ik jullie koning kruisigen? Ik vind geen fout in Hem om Hem te veroordelen!"
En de Joden roepen uit, met oorverdovend lawaai : "Wij hebben geen andere koning dan
Caesar, en als jij Hem niet veroordeelt, ben je geen vriend van Caesar!
Kruisig Hem, kruisig Hem!"
Jezus wordt veroordeeld tot de dood.
Pilatus weet niet meer wat hij moet doen. Uit schrik te worden afgezet, laat hij zich een
schaal met water brengen. Hij wast zijn handen erin en hij zegt: "Ik ben onschuldig aan het
bloed van deze rechtvaardige." En hij veroordeelt U tot de dood.
Maar de Joden roepen uit: "Laat zijn Bloed over ons en onze kinderen komen!"
En als zij zien dat U veroordeeld bent, verheugen ze zich. Ze klappen in hun handen, ze
fluiten, ze schreeuwen. (...) Ah, uw Hart laat je in de steek!
Laat mij het in mijn handen houden, en uw eerherstel en verdriet tot de mijne maken.
Maar uw liefde wil nog meer en ongeduldig, zoekt U reeds het kruis.(…)
« Laat jouw leven een voortdurende offerande zijn “
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