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Die drie Passies van Jesus - De Agonie in de Hof van Olijven- De Passie – Uur 5             

 
Ik dacht aan de Passie van Jezus, vooral aan wat Hij leed in de Hof van Olijven. 
Ik was totaal verzonken in Jezus en Hij zei mij: 
  
Mijn dochter, 
 
Mijn eerste Passie was de Liefde. 
De eerste stap die de mens in de zonde doet is  
-zich door het gebrek aan liefde overgeven in de handen van de duivel. 
Hij valt in de schuld omdat de liefde ontbreekt.  
 
Om dit gebrek aan Liefde vanwege de schepselen te herstellen,  
-leed Ik het meest van alles.  
De Liefde  verbrijzelde Mij bijna,  
-meer nog dan wanneer Ik onder een pers gewezen was.  
Zij gaf Mij zoveel keer de dood als er schepselen het leven ontvangen. 
 
 
De tweede stap die gebeurt in de zonde, is:  
-God beroven van de Eer die Hem toekomt. 
 
En om de Eer van de Vader, die Hem door de schepselen weggenomen was,   
te herstellen, liet Hij Mij de Passie van de zonde lijden. 
 
Dit betekent dat er voor elke zonde een afzonderlijke Passie was 
Alhoewel er slechts één Passie was, leed ik voor de zonden  zovele Passies  als er 
zonden zouden zijn tot het einde van de wereld. 
Op die manier herstelde Ik de Glorie van de Vader. 
 
Het derde gevolg van de zonde is de zwakheid van de mens.  
 
En daarom wou ik de Passie door de handen van de Joden lijden. 
Dat is mijn derde Passie, -om de mens zijn verloren sterkte terug te geven.  
 
 
Zo werd door de Passie van de Liefde,  
- de Liefde hersteld en op haar juiste plaats gezet. 
Met de Passie van de zonde, werd 
- de Eer van de Vader hersteld en op haar juiste plaats gezet. 
Met de Passie door de Joden, werd 
- de sterkte van de schepselen hersteld en op haar juiste plaats gezet.  
 
Ik leed al dit in de Hof van Olijven. 
En de Pijn was zo groot,  de dood zo vele malen, de vele krampen zo verschrikkelijk,  
dat ik werkelijk zou gestorven zijn, indien dit de Wil  van de Vader geweest was. 


