
“ te willen behagen aan allen, wil zeggen dat je afwijkt van de navolging van Mijn Leven.““  -  SG- De Goddelijke Wil 

 

 
De 24 Uren van de Passie van onze Heer Jezus Christus -                          Luisa Piccarreta 

 

Uur 10 - van 2 Uur tot 3 Uur 
Jezus wordt door Annas ondervraagd.  

Hij wordt beschimpt en geslagen in het aangezicht.  
 

 

Jezus antwoordt Annas: „Ik heb openlijk gesproken in het openbaar en onderricht 

gegeven in de Synagoge en in de Tempel. Ik heb niets gesproken in het geheim. 

Ondervraag hen die Mij gehoord hebben. Zij weten wat Ik gezegd heb. „ 

 

Tegenwerking dient daartoe dat de Waarheid op haar eigen tijd meer opvalt.  
Het Boek van de Hemel   Deel 2 – 31 mei                                                                                                   Luisa Piccarreta 

 
 
Deze morgen, terwijl ik in mijn gewone toestand was, kwam mijn lieve Jezus. Op hetzelfde 
ogenblik zag ik ook de biechtvader. Jezus was een beetje ontgoocheld over hem. Het bleek 
dat de biechtvader allen ervan wou overtuigen dat mijn toestand het werk van God was. 
En hij wou bijna andere priesters overtuigen door hen iets te tonen van mijn innerlijk. 
 
Jezus keerde zich tot de biechtvader en zei tot hem: 
 
„Dat is onmogelijk. Zelfs Ik kende tegenwerking.  
-en van de mensen die tot de voornaamsten behoorden  
-en ook van priesters en andere autoriteiten.  
 
Zij vonden slechte dingen in mijn heilige Werken, 
en zij gingen zover dat zij zegden dat Ik van de duivel bezeten was. 
 
Maar Ik laat deze tegenwerkingen, zelfs van godsdienstige mensen, toe, 
opdat de Waarheid op haar eigen tijd aan het licht komt.  
 
Wanneer je wil beraadslagen met twee of drie van de beste en heiligste priesters,  
en ook van de geleerdste 
-om klaarder te zien en ook 
-om te doen wat Ik wens 
in aangelegenheden, die raad voor het Goede en het gebed betreffen,  
dan sta Ik dit toe. 
 
Maar het overige, - neen, neen!  
Het zou zijn alsof ik mijn Werken zou verkwisten en met Hen de spot drijven. 
En dit mishaagt Mij zeer.“ 
 
Dan zei Hij tot mij:  
“Alles wat Ik van jou wil is een oprecht en eenvoudig handelen. 
Voel je niet belast door het voor en tegen van de schepselen. 
Laat hen denken wat zij willen, zonder in het minst ongerust te zijn.  
 
Want te willen behagen aan allen, wil zeggen 
- dat je afwijkt van de navolging van Mijn Leven.“ 


