
“Aan elke mens heb Ik mijn eigen Leven gegeven”                                                                               SG – De Goddelijke Wil 

Eerste Droevige Geheim 
 

De Doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven 

 

Uur  7 - van 23 tot 24 - Derde uur van de Doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven  

                                                                                                     De 24 Uren van de Passie – Uur 7 

 
(...) U zegt  met een bevende en zwakke stem:  
"Mijn kinderen, slaap niet!  Mijn uur is gekomen. Zien jullie niet in welke toestand Ik ben?  
Blijf bij Mij en verlaat Mij niet in deze uiterst moeilijke uren." (...) 
 
Mijn lieve jezus, ik hoor hoe U  roept:  
"Lieve apostelen, laat me niet alleen in dit vreselijke lijden.  
Vorm rondom Mij een kroon en troost Mij met uw liefde en gezelschap!" (...) 
 
Lieve Jezus! U keert terug naar de Hof.  
U heft uw Gelaat, doordrenkt met Bloed, naar de Hemel en zegt voor de derde maal: 
 "Vader, als het mogelijk is, laat deze kelk aan Mij voorbijgaan!"  
Heilige Vader, help Mij! Ik heb troost nodig!  
Het is waar dat ik, vanwege de zonden die op Mij drukken.  
- weerzinwekkend ben, de minste onder de mensen voor uw oneindige Majesteit. 
Uw Gerechtigheid is boos op Mij.  
Maar kijk naar Mij, o Vader, Ik ben altijd uw Zoon, die één is met U.  
Oh alsjeblieft, help - heb medelijden, O Vader!  
Laat Mij niet zonder troost!" (…) 
 
(...) Mijn Jezus, terwijl Gij de kelk vol intense bitterheden drinkt, die de Hemelse Vader U 
heeft gezonden, hoor ik U zuchten, kreunen, klagen.  
En met verstikte stem, zegt U:  
 
"Zielen, zielen, kom, ondersteun Mij!  
Neem plaats in mijn Mensheid. Ik wil jullie, Ik verlang naar jullie!  
O alsjeblieft, wees niet doof voor mijn. 
Negeer mijn vurige verlangens, mijn Bloed, mijn Liefde, mijn Pijnen!   
Kom, zielen, kom!" (…) 
 
Ik hoor uw Zuchten in het diepste van mijn hart, die tot mij zeggen:  
"Mijn dochter, help Mij, geef Mij zielen.”(…) 
 
(...) U zegt tot mij: "Mijn ziel, ben jij het?  
Ben je toeschouwer geweest van Mijn lijden en de vele keren dat Ik gestorven ben ?  
 
Weet, dat Ik in deze drie Uren van de bitterste Doodstrijd in de Hof van Olijven 
het leven van elk mens in Mijzelf insloot.  
Ik heb al hun lijden en zelfs hun dood ondergaan.  
En aan elke mens heb Ik mijn eigen Leven gegeven.  
Mijn Doodstrijd ondersteunt die van hen.  
En mijn bitterheden en mijn Dood veranderen voor hen in een bron van zoetheid en leven. 
 
Hoeveel kosten de zielen Mij!  Ik zou willen dat zij Mij hiervoor vergoeden. 
Je hebt gezien, mijn dochter, dat terwijl Ik aan het sterven was, Ik opnieuw begon te 
ademen. Dat was de dood van de mensen die Ik in Mijzelf voelde." (…) 
 
 


