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19de uur – van 11u tot 12u
De Kruisiging.

(...) O mijn Jezus, ik voel uw hart hevig kloppen en schokken. Uw lijden is onbeschrijfelijk en
U verlangt het meest van al naar dit bed. Hierdoor wil U de redding van de zielen in Uzelf
verzegelen.
Ik hoor U zeggen:
"Mijn liefde, lief kruis, mijn kostbaar bed, jij was mijn martelaarschap in het leven, en
nu ben je mijn rust. O kruis! Ontvang Mij spoedig in jouw armen. Ik wacht met
ongeduld. Heilig kruis, in jou zal Ik alle dingen vervullen. Haast je, kruis! Vervul mijn
vurig verlangen, dat Mij verteert, om zielen het leven te schenken.
Deze levens zullen door U verzegeld worden, o kruis.
Oh! Treuzel niet meer! Ik wacht gespannen om Mij op jou neer te leggen en zo de
hemel te openen voor al mijn kinderen en de hel te sluiten.
O kruis, het is waar dat je mijn martelaarschap bent. Maar je bent ook mijn
overwinning en mijn volledige triomf. En in jou zal Ik mijn kinderen grote erfenissen,
overwinningen, triomfen en kronen schenken.”
(...) Ware liefde duldt geen scheiding. Vergeef me de vrijpostigheid van mijn liefde en laat mij
met U gekruisigd blijven.
Zie, mijn tedere Liefde, ik ben niet de enige die U dit vraagt. Ook uw lijdende moeder, de
onafscheidelijke Magdalena, de geliefde Johannes vragen U dit. Zij zeggen allen dat het
draaglijker zou zijn om met U gekruisigd te blijven, dan bij U te staan en U alleen gekruisigd
te zien.
Daarom offer ik mij samen met U aan de Eeuwige Vader, versmolten in uw Wil, in uw Liefde,
in uw eerherstel, in uw Hart en in al uw pijnen.
Ah, het lijkt alsof mijn lijdende Jezus mij zegt:
"Mijn dochter, je bent mijn liefde vooruit gelopen.
Het is mijn Wil dat allen die Mij liefhebben, met Mij gekruisigd blijven.
Ah, ja! Kom en ga met Mij op het kruis liggen.
Ik zal je tot het leven van mijn Leven maken.
En Ik zal je beschouwen als de uitverkorene van mijn Hart."

De Kruisiging.

(...) O mijn Jezus, de beulen zijn klaar met uw voeten vast te nagelen.

Ik kom dicht bij uw Hart en ik merk dat uw krachten het begeven.
Maar uw Liefde roept harder: "Nog meer pijnen!"
Mijn Jezus,
- ik omhels uw Hart, ik kus U, ik heb medelijden met U,
- ik aanbid U en ik dank U voor mij en voor allen.
O Jezus, ik wil mijn hoofd op uw Hart laten rusten
en voelen wat U lijdt in deze pijnlijke kruisiging.
Ah! Ik voel elke hamerslag weerklinken in uw Hart.
Uw Hart is het centrum van alles: van daaruit beginnen de pijnen en daarin eindigen ze.
En indien het niet vooraf vastgelegd was dat een lans het zou doorboren,
dan hadden de vlammen van uw liefde en het bloed dat in uw binnenste opborrelt,
- zich een weg naar buiten gebaand en
- uw Hart opengescheurd. (...)
Lieve Jezus, de beulen hebben uw handen en uw voeten reeds aan het kruis genageld. Zij
willen de spijkers ombuigen en zo dwingen zij uw aanbiddelijk Gelaat de aarde te raken, die
doordrenkt is van uw eigen Bloed. En met uw goddelijke mond, kust U haar.
Mijn zachte liefde, met deze kus, wil U alle zielen kussen om hen aan uw Liefde te binden
en hun verlossing verzegelen. (...)

Jezus wordt aan het kruis omhoog geheven.

Mijn goede Jezus, ik zie dat uw vijanden het zware hout van het kruis optillen en het in de
door hen voorbereide put laten vallen.
En U, mijn zoete Liefde, blijft hangen tussen hemel en aarde.
Op dit plechtige moment wendt U zich tot de Vader en met zwakke stem zegt U Hem:
"Heilige Vader, hier ben Ik, beladen met alle zonden van de wereld.
Er is geen schuld die niet op Mij geladen is.
Bijgevolg, laat de gesels van uw Goddelijke Gerechtigheid niet langer neerkomen op
de mensen, maar op Mij, uw Zoon.
O Vader, sta mij toe alle zielen aan dit kruis te binden en voor hen vergiffenis te
bekomen met de stemmen van mijn Bloed en mijn Wonden.
O Vader, ziet U niet hoe Ik tot niets herleid ben?
Schenk door dit kruis, wegens deze pijnen, aan allen:
- ware bekering, vrede, vergeving en heiligheid.“ (...)

“Schenk door dit kruis ware bekering, vrede, vergeving en heiligheid aan allen.”

SG –De Goddelijke Wil

