
„Mijn Vader, Ik offer U mijn Bloed.“                                                                                                             SG- De Goddelijke Wil  

 

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

Uur 16 - van 9 tot 10 uur - Jezus wordt gegeseld. 

 

 

Het Boek van de Hemel             Deel 17 - 1 Juli 1924                        Luisa Piccarreta 

Het Bloed van Jezus is de verdediging van de schepselen tegenover  de rechten van de 

Goddelijke Gerechtigheid. 

 
 

…“Mijn dochter, laat ons samen bidden. Het zijn nu droevige tijden. De misdaden van de 
schepselen gaan te ver. Mijn Gerechtigheid wil tussenbeide komen en wil de aarde met 
nieuwe gesels overstromen. 
 
Daarom is het Gebed in Mijn Wil noodzakelijk. 
- Het spreidt zich uit over allen.  
- Het dient als verdediging voor de schepselen.  
- Het verhindert met zijn macht dat mijn Gerechtigheid de schepselen nadert en hen treft.”  
 
Het was zo mooi en ontroerend om Jezus te horen bidden! 
 
Aangezien ik Hem begeleidde bij het pijnlijk Mysterie van de Geseling liet Hij stromen Bloed 
zien, als een zondvloed. En ik hoorde Hem zeggen:  
 
“Mijn Vader, Ik offer U mijn Bloed. A.u.b. 
- bedek er alle intelligenties van de schepselen mee, 
- zorg ervoor dat al hun slechte gedachten tevergeefs zijn, 
- koel het vuur van hun passies af, en 
- laat opnieuw heilige intelligenties ontstaan. 
 
Laat dit Bloed  
- hun ogen bedekken en een sluier zijn voor hun zicht, zodat de smaak van slechte 
pleziertjes niet binnenkomt in hen en zij zich niet vuil maken aan het slijk van de aarde, 
- hun lippen sluiten voor lasterpraat, vloeken en alle slechte woorden.  
 
Mijn Vader, laat dit Bloed hun handen bedekken, en laat Het een afkeer inboezemen 
voor zovele boosaardige handelingen.  
 
Laat dit Bloed in onze eeuwige Wil cirkuleren  
-om allen te bedekken en te verdedigen en 
-om een verdedigingswapen te zijn, ten gunste van de schepselen, 
tegenover de rechten van onze Gerechtigheid.” 
 
Maar wie kan zeggen hoe Jezus bad en alles wat Hij zei! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


