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GOEDE WEEK  
 

“Ik werd gekruisigd ontvangen en stierf gekruisigd.  
Ik voedde Mijn kruis met de ene Eeuwige Wil  

en werd daarom voor allen en iedereen gekruisigd.  
Mijn kruis bekrachtigde allen met zijn symbool.” 

(Deel 14, 9.6.1922) 
 

 
 
De Goede Week begint - de Heilige Week - en net als vorig jaar wordt het een stille week. 
Velen zullen geen diensten kunnen bijwonen, ook geen eucharistievieringen, zelfs al staan 
we donderdag stil bij de instelling van de Eucharistie…  
Zeker, we danken de Hemel voor de priesters die alle moeite doen om toch voor enkele 
gelovigen een mis op te dragen maar voor de vele andere situaties bidden we om eerherstel.  
“Ik wil Mij geven als voedsel voor de ziel maar voel Me zeer 
ellendig bij het zien hoe dit sacramenteel Leven van Mij wordt 
omringd door minachting, onverschilligheid en zelfs wrede dood.” 
 
Laten we daarom, in de Goddelijke Wil en in naam van allen, ons met Jezus verenigen.  
Hij verwacht ons, Hij roept ons allen rondom Zich, Hij wil Zich geven, Hij zegent ons.  
Bidden we de UREN VAN DE PASSIE (er is ook het kruiswegboekje!) en nemen we deze 
week - in de tijd die we nu doormaken - ook vooral eens het ‘Gebed om met Jezus de 
Goddelijke Gerechtigheid te ontwapenen’ als overweging (Uren van de Passie blz 165). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
zegen en nabijheid van Jezus en Zijn Moeder voor de Passie  - 
het Eucharistisch Avondmaal 
 
Ik dacht na over het Uur van de Passie waarin Jezus naar de goddelijke 
Moeder ging om haar heilige zegen te vragen, en ik vergezelde Hem.  
 
Toen zei mijn liefste Jezus binnenin mij:  
“Mijn dochter, voor Mijn Passie wilde Ik Mijn Mama zegenen en door 
Haar worden gezegend. Maar Mijn Mama was niet de enige die Ik 
zegende - Ik zegende alle schepselen, zowel de bezielde als de 
onbezielde. Ik zag zwakke schepselen, overdekt met wonden, en arm. 
Mijn Hart bonsde van smart en teder medelijden. Ik zei: arme mensheid, 
hoe diep ben je gevallen. Ik wil je zegenen zodat je opstaat uit je 
vervallen toestand. Mijn zegen drukt in jou het drievoudige zegel van de 
macht, de wijsheid en de liefde van de drie Goddelijke Personen. Hij 
herstelt je kracht, geneest en verrijkt je. En om je te omgeven met 
bescherming zegen Ik al wat door Mij werd geschapen, zodat jij dit alles 
door Mij gezegend ontvangt. Ik zegen voor jou het licht, de lucht, het 
water, het vuur en het voedsel zodat je als ondergedompeld blijft en 
overdekt met Mijn zegeningen. En gezien je dit niet verdient, wilde Ik 
daarom Mijn Mama zegenen zodat Zij als kanaal kan dienen waarlangs 
Mijn zegen je kan bereiken. En zoals Mijn Mama Mij met haar zegening 
beantwoordde, zo wil Ik ook schepselen die Mij met hun zegening 
beantwoorden. Maar arme Ik, in plaats van dit met zegeningen te doen, 
doen zij dit met beledigingen en vervloekingen.  
Mijn dochter, kom jij daarom in Mijn Willen.  
Gedragen op de vleugels van al het geschapene, bezegel je allen met 
de zegen die zij Mij zijn verschuldigd en breng je al hun zegeningen 
naar Mijn bedroefd en teder Hart.” 
 
Nadat ik dit had gedaan, zei Jezus om mij te belonen:  
“Mijn lieve dochter, Ik zegen je op een bijzondere manier. Ik zegen je 
hart, je geest, je beweging, je woorden, je ademhaling - Ik zegen alles 
van jou en alles in jou.”  
 
Hierna ging ik door met de andere Uren van de Passie. Terwijl ik het 
Eucharistisch Avondmaal volgde, bewoog mijn lieve Jezus Zich in mij. 
Met de top van Zijn vinger klopte Hij hard binnenin mij - zo hard dat ik 
het met mijn oren hoorde en bij mezelf zei: ‘Wat zou Jezus willen dat Hij 
klopt?’  
 
En Hij riep me en zei:  
“Het was niet voldoende om te kloppen zodat je Mij zou horen maar ook 
nodig te roepen opdat je naar Mij zou luisteren.  
Luister dus, Mijn dochter, bij het instellen van het Eucharistisch Avond-
maal, riep Ik allen rondom Mij. Ik keek naar alle generaties om allen,  
van de eerste tot de laatste mens, Mijn sacramenteel leven te geven. 
Niet een keer maar net zo veel keer als de mens lichamelijk voedsel 
nodig heeft.  
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Ik wilde Mij geven als voedsel voor de ziel maar voelde Me zeer ellendig 
bij het zien hoe dit sacramenteel Leven van Mij werd omringd door 
minachting, onverschilligheid en zelfs wrede dood. Ik voelde Me slecht 
en beleefde zo doordringend en veelvuldig de doodsteek van Mijn 
sacramenteel Leven.  Daarna keek Ik beter en Ik maakte gebruik van de 
kracht van Mijn Willen. Ik riep alle zielen rondom Mij die in Mijn Willen 
zouden leven. O, hoe gelukkig voelde Ik Mij! Ik wist Me door deze zielen 
omgeven, die door de kracht van Mijn Willen als overrompeld waren en 
voor wie Mijn Wil het centrum van hun leven was. Ik zag in hen Mijn 
oneindigheid en voelde Mij er tegen alles goed beschermd. Mijn 
sacramenteel Leven bracht Ik in hen onder - hen vertrouwde Ik het toe - 
zodat ze er niet enkel zouden voor zorgen maar Mij ook met een leven 
van hen zouden beantwoorden voor elke geconsacreerde Hostie. En dit 
gebeurt als iets natuurlijk, gezien Mijn sacramenteel Leven bezield is 
door Mijn eeuwige Wil, en het leven van deze zielen het leven van Mijn 
Wil heeft als centrum. Daarom, wanneer Mijn sacramenteel Leven is 
gevormd, handelt Mijn Willen die in Mij handelt, eveneens in hen. En Ik 
voel hun leven in Mijn sacramenteel Leven. Zij vermenigvuldigen zich 
met Mij in elke hostie en Ik voel Me leven voor leven geven. 
 
O, hoe jubel Ik wanneer Ik jou als eerste zie - op een speciale manier 
door Mij geroepen om leven te vormen in Mijn Willen. Aan jou gaf Ik het 
eerste van al Mijn sacramentele Levens in bewaring. Ik vertrouwde je 
toe aan de kracht en oneindigheid van Mijn verheven Willen zodat Hij je 
geschikt zou maken om deze bewaartaak te ontvangen. En vanaf dit 
moment ben jij bij Mij aanwezig. Jou maakte Ik tot de schatkamer van 
Mijn sacramenteel Leven en - in jou - alle andere zielen die in Mijn 
Willen zouden leven. Ik gaf je het primaatschap over alles - en met 
reden omdat Mijn Willen aan niemand is onderworpen - zelfs over de 
apostelen en de priesters. Als zij Mij consacreren, blijven ze daarom nog 
niet samen met Mij leven. Integendeel, zij laten Mij alleen, zij vergeten 
Mij en dragen voor Mij geen zorg. De zielen echter die in Mijn Leven 
zullen leven, zijn van Mij onafscheidelijk.  
Daarom heb Ik je zo lief. Het is Mijn Wil die Ik liefheb in jou.” 

(deel 14 - 6.7.1922)   

+ + + + + + + 
 

Een heel intense en gezegende Goede Week in Gods Wil! 
Met Jezus gaan we op naar Jeruzalem 

om ooit het hemelse Jeruzalem binnen te gaan, 
waar Zijn Wil heerst en regeert! 

 

 


