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De Voetwassing - Uur 4

Aangezien uw Liefde voor ons nooit ophoudt, zie ik dat U na het beëindigen van het
avondmaal van de tafel opstaat. En U zingt met uw lieve apostelen de hymne van
dankzegging aan de Vader, om genoegdoening te brengen voor de ondankbaarheid van
de mensen.
Lieve Jezus, ik bemerk dat U bij alles wat U doet en alles wat met U in contact komt, deze
woorden op de lippen hebt: “U zij dank, mijn Vader!”
Ik neem deze woorden van uw lippen. Altijd en overal wil ik zeggen: „U zij dank in mijn
naam en in naam van allen)“, om het tekort aan dankzeggingen aan te vullen.
Lieve Jezus, uw liefde kent nog geen rust. Ik hoor dat u de leerlingen opnieuw laat zitten.
U neemt een waskom en omgordt Uzelf met een linnen doek. U knielt neer aan de voeten
van uw leerlingen. Uw houding is zo nederig dat de blikken van de ganse Hemel op U
gevestigd zijn. En allen zijn verstomd van verbazing. Zelfs de apostelen kijken vol
spanning, bijna ademloos, toe.
Zeg mij, mijn Liefde, wat doet U? Wat betekent deze zo nederige akt? Een nederigheid
die nooit gezien werd en nooit zal gezien worden!
„O mensenkind“, zegt Jezus, geknield aan de voeten van de apostelen,
„Ik verlang enkel jullie zielen.“
En onder tranen verzin Ik een liefdeslist om hen aan Mij te binden.
Met het beeld van water, gemengd met mijn tranen, wil Ik jullie zielen reinigen van elke
onvolmaaktheid en hen voorbereiden om Mij te ontvangen in het grote Sacrament.
Deze reinigingsakt ligt Mij zo nauw aan het Hart, dat Ik ze noch de engelen, noch mijn
mama wil toevertrouwen. Ikzelf wil de zielen van mijn apostelen reinigen om hen waardig
te maken om de vrucht van het Heiligste Sacrament te ontvangen.
Hiermee wil Ik genoegdoening brengen voor alle goede werken, vooral voor de toediening
van de sacramenten, die in een geest van onverschilligheid gebeuren en niet in de Geest
van God.
Ach, hoevele goede werken zijn er die Mij meer oneer dan eer bezorgen, meer bitterheid
dan welgevallen, Mij eerder de dood dan het leven geven!
Juist deze handelwijzen bedroeven Mij het meest.
Mijn ziel, tel alle beledigingen die Mij gegeven worden.
Breng eerherstel met mijn Akten van eerherstel.

„O mensenkind, Ik verlang enkel jullie zielen.“
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