
“O Kruis, zetel van Wijsheid”                                                                                                        SG- De Goddelijke Wil 

4e Droevige Geheim - De Kruisdraging van Jezus  
 

                                                                 18e Uur van de Passie - van 10u. tot 11u. 

 
 
 (...)U roept uit: "O geliefd Kruis, waar Ik zo vurig naar verlangde, 
alleen jij zal mijn kinderen redden.  
In jou concentreer Ik al mijn Liefde! 
 
(...) Uw vijanden laten U van een trap vallen.  
En dan, koortsachtig, zorgen ze ervoor dat U bij het kruis komt, dat klaar staat.  
en waar je vol verlangen naar uitkijkt..  
U kijkt ernaar vol Liefde en u nadert het met een verzekerde stap om het te omhelzen. 
 
Eerst, kust U het. 
Uw oneindig heilige Mensheid is vervuld van vreugde.  
U kijkt ernaar en meet de lengte en de breedte.  
U geeft aan elke mens een deeltje ervan, voldoende  
- om hem door de huwelijksband te binden aan de Godheid,  
- om hem erfgenaam te maken van het Koninkrijk van de Hemel. 
 
Dan, niet in staat om de Liefde waarmee U ons bemint, in uzelf te behouden, 
kust u het en U zegt : 
"Geliefd Kruis, eindelijk omhels Ik je.  
Jij bent het vurige verlangen van mijn Hart, het martelaarschap van mijn Liefde.  
Je hebt het uitgesteld tot nu, terwijl mijn stappen altijd naar jou gericht waren.  
 
Heilig Kruis, jij bent het doel van mijn bestaan hier beneden.  
In jou concentreer Ik geheel Mijzelf.  
in jou plaats Ik al mijn kinderen.  
 
Jij zal hun leven zijn, hun licht, hun verdediging, hun bescherming en hun kracht. 
Jij zal hen in alles helpen. 
Jij zal hen glorievol  bij Mij brengen in de Hemel. 
 
O Kruis, zetel van Wijsheid,  
- jij  alleen zal de ware Heiligheid onderrichten  
- jij  alleen zal helden, atleten, martelaren en heiligen vormen.  
Mooi kruis, jij bent mijn troon.  
 
En terwijl Ik deze aarde moet verlaten, zal jij altijd de mijne zijn.  
Ik geef je alle zielen als bruidsschat. 
Bewaar hen voor Mij. Ik vertrouw hen toe aan jou !" 
 


