De 24 Uren van de Passie van onze Heer Jezus Christus
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18de uur – van 10u tot 11u
Jezus neemt het Kruis op zijn schouders. De pijnlijke weg naar Golgotha.
Jezus valt onder het kruis - Hij ontmoet zijn heilige Moeder.

Jezus neemt het Kruis op zijn Schouders.
Terwijl U zo spreekt, mijn Jezus, neemt U het Kruis op uw schouders.
Het is nog te licht voor Uw liefde. Maar het gewicht wordt verzwaard door onze enorme
zondelast, zwaarder dan de gehele aarde.
U bent sterk gebogen onder dat zware gewicht en U voelt zich verpletterd door de zwaarte
van zovele fouten. Uw ziel huivert van afschuw bij de aanblik ervan en zij voelt de pijn van
elke fout. Uw Heiligheid is geschokt door zoveel lelijkheid.
En als U het Kruis op uw schouders neemt, wankelt U.
Uw adem stokt en een dodelijk zweet loopt van uw Lichaam.

De pijnlijke weg naar Golgotha.
Mijn oneindig geduldige Jezus, U zet uw eerste Stappen onder het immense gewicht van het
Kruis. Ik verenig mijn stappen met de uwe. (…)
Jezus, U herstelt voor allen
- die hun kruis niet met berusting dragen,
- die vloeken, boos worden, zelfmoord plegen of moorden begaan.
U vraagt voor allen om liefde en berusting voor hun eigen kruis.
Jezus valt onder het Kruis (1ste maal).
U voelt zich verpletterd onder het Kruis.
U zet uw eerste Stappen en U valt reeds onder zijn gewicht.
En, terwijl U valt, raakt U de stenen. De doornen dringen dieper in uw Hoofd.
Al uw Wonden openen zich nog meer en er stroomt vers Bloed uit.
U hebt de kracht niet om op te staan. Geïrriteerd, proberen uw vijanden U met stampen en
duwen opnieuw te laten rechtop staan. (..)
Laat mij samen met U eerherstel brengen voor hen die zondigen uit onwetendheid,
broosheid of zwakheid.

Jezus ontmoet zijn heilige Moeder.
Jezus, mijn Leven, na ongelooflijk Lijden, zijn uw vijanden erin geslaagd U te laten opstaan.
U stapt wankelend en ik hoor uw hijgende adem.
Uw Hart klopt heviger en nieuwe Pijnen doorboren U.
U schudt het Hoofd om het Bloed te verwijderen dat uw Ogen vult.
“Uw Mama probeert u te ontmoeten”

SG - De Goddelijke Wil

Angstig, kijk je rond. Ah! mijn Jezus, ik heb het begrepen:
Uw Mama, als een klagend duifje, probeert U te ontmoeten.
Zij wil tot U nog een laatste woord zeggen en nog een laatste blik van U ontvangen. U ziet
haar, tussen de menigte gaan. Zij wil U zien, U omhelzen en U een laatste vaarwel zeggen.
U voelt haar verscheurd Hart. Haar hart is verenigd met het uwe, bloedend door haar liefde
en de uwe. U lijdt bij het zien van haar dodelijke bleekheid en al de Smarten die, wegens
haar Liefde voor U, in haar aanwezig zijn.
Als zij overleeft, is dit een zuiver wonder van uw Almacht.
U doet stappen om haar te ontmoeten. Maar jullie kunnen nauwelijks een blik uitwisselen!
Wat een pijn in jullie beide Harten!
De soldaten merken het op.
En zij beletten dat de Mama en de Zoon een laatste vaarwel zeggen.
Uw wederzijds Lijden is zodanig dat, verstijfd van Pijn, uw Mama op het punt staat te
bezwijmen. De getrouwe Johannes en de heilige vrouwen ondersteunen haar.

Jezus valt onder het Kruis (2de maal).
Wat uw mama niet kan doen met haar lichaam omdat ze daartoe verhinderd is,
doet zij met haar Ziel:
Zij gaat in U binnen en maakt de Wil van de Almachtige tot de Hare.
Zij verenigt zich met al uw Pijnen en volbrengt haar taak als Mama.
Zij kust U, frist U op, verkwikt U en giet de balsem van haar Liefde in al uw Wonden.
Samen met haar en met U wil ik eerherstel brengen voor hen
- die zich blootstellen aan gevaarlijke ontmoetingen, of
- die er noodgedwongen aan blootgesteld worden en verstrikt geraken in de zonde.
Mijn lieve Jezus is opnieuw gevallen onder het Kruis en kreunt.
De soldaten zijn bang dat U onder het gewicht van zoveel Lijden en het verlies van zoveel
bloed, te vroeg sterft. Toch gebruiken zij zweepslagen en schoppen om U te doen opstaan.
En met grote moeite slaagt U hierin.
U brengt eerherstel
- voor het steeds terugvallen in de zonde,
- voor de zware fouten begaan in de verschillende klassen van de maatschappij.
U bidt voor hardnekkige zondaars en U vergiet bloedtranen voor hun bekering.

“Zij verenigt zich met al uw Pijnen en volbrengt haar taak als Mama”

SG – De Goddelijke Wil

