
“Ten koste van alles, wil Ik de arme mensen redden"                                                                    SG – De Goddelijke Wil 
 

5e droevig mysterie - de Kruisiging van Jezus 
 

"Gebeden om Goddelijke Gerechtigheid te ontwapenen” 
                                                                           Uur 19 - De 24 Uren  van de Passie 

 
(...) De beulen bevelen Jezus zich op het Kruis te leggen.  
Hij gehoorzaamde hen onmiddellijk om onze ongehoorzaamheid te herstellen. 
 
(...) Het lijkt erop dat mijn lieve Jezus mij zegt:  
"Mijn kind, jij bent mijn Liefde vooraf gegaan.  
Dit is mijn Wil:  dat allen die Mij beminnen met Mij gekruisigd worden.“ 
 
Ah, kom en ga met Mij op het Kruis liggen en  
Ik zal je leven geven door mijn Leven.  
Je zal de geliefde van mijn Hart zijn! 
 
(...) Mijn lieve Jezus, ik zie dat uw vijanden het zware hout van het kruis optillen 
en het in het daarvoor bestemde gat laten vallen.  
En U, mijn Liefde, hangt tussen hemel en aarde.  
 
Op dit plechtige ogenblik, wendt U zich tot de Vader. 
En met een zwakke stem zegt U tot Hem: 
 
"Heilige Vader, hier ben Ik, beladen met alle zonden van de wereld. 
Er is geen schuld die niet op Mij is uitgestort.  
Laat daarom uw Goddelijke Gerechtigheid niet meer neervallen op de mensen  
maar op Mij, uw Zoon.  
 
O Vader, sta Mij toe alle zielen aan dit Kruis te binden en,  
- door mijn Bloed en mijn Wonden, vergiffenis te verkrijgen voor allen. 
 
O Vader, zie tot welke toestand Ik herleid ben! 
Omwille van  dit Kruis, en al dit Lijden,  
breng in allen een ware bekering, vrede, vergeving en heiligheid.  
 
Stop uw woede tegen de arme mensheid, tegen mijn kinderen. 
Zij zijn blind en zij weten niet wat zij doen.  
 
Zie in welke zielige toestand Ik door hen gebracht ben.  
Als u geen medelijden met hen hebt,  
heb dan tenminste medelijden met mijn Gelaat, 
- bedekt met speeksel en met bloed, blauw en gezwollen  
vanwege de vele klappen en slagen die Ik kreeg.  
 
Genade, Vader!  
Ik was de mooiste van allemaal, en nu ben Ik volledig misvormd. 
Ik ben veracht door iedereen.  
Ten koste van alles, wil Ik de arme mensen redden"(...) 


