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Uur 6 – van 22 uur tot 23 uur 
Het tweede Uur van de Doodsangst van Jezus in de Hof van Olijven. 

 

(…) O Liefde zonder grenzen!  

Uw Bloed, dat reeds kookt in uw aderen, overwint alles en vergeet alles.   

Ik zie U neerliggen op de grond en bidden. 

U offert Uzelf. U doet boete en brengt eerherstel aan de Vader voor alle beledigingen die 

Hem door schepselen zijn aangedaan.    

O Jezus, verrukking van mijn hart, ik zie dat alle zonden van de wereld, elk op hun beurt 

op U afkomen.  

Al onze ellende, onze zwakheden, de grootste misdaden, de zwartste ondankbaarheden 

worden op U geworpen. Zij verpletteren U, zij  verwonden U, zij bijten U.   

En wat doet U?   

Het Bloed dat in Uw aderen kookt, is geconfronteerd met al deze beledigingen. Het breekt  

de aderen en komt in brede stromen naar buiten. U bent erin gebaad. Het stroomt op de 

grond. En U geeft Bloed voor beledigingen, leven voor dood.  

Ah, mijn Geliefde, tot welke staat bent U herleid! U bent aan het sterven!   

(…) Ik hoor de trillende en stervende stem van mijn lieve Jezus, die zegt: 

"Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk aan Mij voorbijgaan. Maar niet mijn wil, 

maar Uw Wil geschiede."  

Dit is de tweede keer dat ik dit hoor van mijn lieve Jezus!   

Maar wat bedoelt U met dit: “Vader, als het mogelijk is, laat deze beker aan Mij 

voorbijgaan?” 

O Jezus, elke opstandigheid van de schepselen komt op U af. 

Het "Fiat Voluntas Tua", dat het leven van elk schepsel had moeten zijn, ziet U door bijna 

iedereen verworpen. En in plaats van het leven te vinden, vinden zij de dood.   

U wil aan allen het leven schenken en de Vader plechtig eerherstel brengen voor de 

rebellie van de schepselen. En U herhaalt tot driemaal toe:  

"Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk aan Mij voorbijgaan, dat de zielen, die 

zich aan Onze Wil onttrekken, verloren gaan. Deze kelk is voor Mij zeer bitter.  

Maar niet mijn wil, maar de Uwe geschiede.” 

Terwijl U dit zegt, is uw bitterheid zo groot dat zij U tot het uiterste brengt. U verkeert in 

doodstrijd en U staat op het punt de laatste adem uit te blazen.   


