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Enkele gedachten uit de conferenties gegeven tijdens de 
bezinningsdagen van 29 mei en 2 juni: 
                              

 
De OUDE (eerste) EVANGELISATIE 
Deze werd vanaf Pinksteren door de apostelen gebracht, toen 
Jezus dus naar de Vader was teruggekeerd. Deze evangelisatie 
gaat over het leven, lijden, sterven en verrijzen van Jezus. Het is 
deze evangelisatie die ook al vele eeuwen door de Kerk wordt 
gebracht en zelfs nu OPNIEUW moeten worden verkondigd.      
Er lijkt immers zoveel verloren te zijn gegaan:                                
“Het Westen leeft alsof God niet bestaat.” (Paus Johannes Paulus II)   
“Er is een afkeer van de evangelische boodschap.” (P. Cantalamessa) 

“Het evangelie wordt door velen terzijde geschoven.” (Kard. Sarah) 
… 
Vandaar: 
“Het uur is gekomen om de deuren wijd open te zetten en de 
verrijzenis van Christus OPNIEUW te verkondigen…” (Pauselijke 
Raad voor de Nieuwe Evangelisatie)  

Zo spraken en spreken de laatste pausen over de NIEUWE 
EVANGELISATIE (wat dus de OUDE is die opnieuw moet 
worden gebracht en over genezing gaat, het spirituele en 
lichamelijke welzijn van de mens)  
 

De NIEUWE (tweede) EVANGELISATIE (de 
daadwerkelijke nieuwe evangelisatie) werd door Jezus verkondigd 
bij het begin van Zijn Openbaar leven en gaat over de komst van 
het Rijk, het Rijk van God, het Rijk van de Goddelijke Wil. 
De nieuwe evangelisatie stelt Gods Wil dus centraal. Deze 
openbaring komt als laatste en is het belangrijkst, het grootst.    
Het is wat zal komen om de gehele Openbaring te bekronen. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En daar zijn wij NU werkelijk aan toe (zie RONDZANG VOOR DE 
NIEUWE EVANGELISATIE – samengesteld door Don Pablo 
Martin – FIAT III blz 30-52):  
 
“Nog veel heb Ik u te zeggen maar gij kunt het nu nog niet 
verdragen…” (Joh 16,12)  
“Gij hebt weer iemand nodig om u te onderrichten… Wie van melk 
leeft is een zuigeling; die heeft nog geen weet van de rechte leer. 
Maar volwassenen gebruiken vast voedsel…” (Heb 5,12)  
“Laten we daarom niet meer terugkomen op de elementaire 
christelijke leer. We willen niet opnieuw het fundament leggen van 
geloof in God en van berouw over daden die ons de dood 
brachten... Laten we liever op weg gaan naar volwassenheid.” 
(Heb 6,1-3).  
“Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het onvolmaakte 
afgedaan.” (1 Kor 13,10).   
  
“Toen zag ik een engel die in het zenit vloog. Hij had een 
EEUWIG EVANGELIE te verkondigen aan de bewoners der 
aarde, aan alle volken en stammen en talen en rassen.” (Apk 14,6) 

 
Luisa Piccarreta schreef in volle gehoorzaamheid aan Christus en 
Zijn Kerk, het volgende: 
“De waarheden over Mijn Fiat zijn het nieuwe Evangelie van het 
Rijk van Mijn Goddelijke Wil, waarin ze de normen zullen vinden, 
de Zon, de leer over hoe ze zichzelf kunnen veredelen om zich tot 
hun oorsprong te verheffen en de staat aan te nemen hen door 
God gegeven bij het begin van de Schepping. Zij zullen het 
Evangelie vinden dat hen bij de hand zal nemen en zal binnen-
leiden in het ware geluk, in een constante vrede. De enige wet zal 
Mijn Wil zijn die, met Zijn penseel van liefde, gedrenkt in de 
levende kleuren van Zijn Licht, aan de mens de gelijkenis met zijn 
Schepper zal terugschenken… (deel 24 – 23.8.1928) 
 
“De leer (doctrine) over Mijn Wil is de zuiverste, de mooiste en is 
geen voorwerp dat enige schaduw werpt op informatie of belang-
stelling van bovennatuurlijke of natuurlijke orde. Daarom zal zij, 
net als de zon, zeer doordringend zijn, ontzettend vruchtbaar en 
uiterst welkom en gewaardeerd. Licht zijnde zal zij zich zelf doen 
verstaan en haar eigen weg vormen. Deze leer zal geen voorwerp 
zijn van twijfel en zal geen enkel vermoeden van dwaling 
bevatten. Indien sommige woorden niet worden verstaan, zal het 
zijn door het te vele licht dat het menselijke verstand verduistert, 
wat niet zal toelaten de volheid van de Waarheid te begrijpen. 
HOE DAN OOK, ZIJ ZULLEN GEEN ENKEL WOORD VINDEN 
DAT NIET WAAR IS. In het beste geval zullen ze enkel niet in 
staat zijn het helemaal te begrijpen.” (deel 16 - 10.2.1924). 
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In de brieven die Luisa schreef op het einde van haar leven richt 
zij zich tot de apostelen van deze laatste tijden die hun leven 
toewijden aan DE NIEUWE EVANGELISATIE:  
“Het is de absolute Wil van de Vader dat Zijn Wil wordt bekend, 
dat wij ons zelf opdragen Zijn Wil bekend te maken, zelfs ten 
koste van ons leven. En in plaats van arrogant te zijn zal het de 
meest heilige onaantastbare plicht zijn. Wie erbij betrokken is zal 
Jezus zien als de verrukking van Zijn Hart en Hij zal hem de 
eerste plaats geven in Zijn Koninkrijk.” (brief van 3.6.1940)  
 
In een andere brief schrijft Luisa: “Het Leven in de Goddelijke Wil 
kan slechts in ons groeien naargelang we er kennis van hebben. 
Niemand kan een goed bezitten zonder het te kennen of zonder 
het te beginnen kennen. En als men het kent zal ons vermogen 
om deze kennis te bevatten steeds groter worden. De Goddelijke 
Wil zal in ons zijn koninklijke plaats innemen. Zijn Heiligheid, Zijn 
Schoonheid, Zijn Liefde zal als gevolg hiervan in ons steeds 
verder groeien en in onze ziel Zijn kleine Goddelijke zeeën 
vormen. Dus alle listen van de vijand zijn er om te voorkomen dat 
de Kennis van de Goddelijke Wil aan het licht komt want dan 
verliest hij zijn rijk op aarde… Je kan God geen grotere glorie 
geven en geen groter goed aan Zijn schepselen dan aan velen de 
kennis door te geven over het Leven in de Goddelijke Wil. Je 
moet weten dat als we ons intens inzetten om de Wil van God 
kenbaar te maken, de Goddelijke Wil Zijn plaats inneemt in ons 
en al het werk doet. Wij werken enkel door en met Hem en wij 
geven Hem de ruimte die Hem toelaat te doen wat Hij heeft te 
doen. We kunnen zeggen dat wij Hem de stappen geven om te 
lopen, de handen om te werken, de stem om te spreken…” (brief 
van 26 mei 1942)  
 
Nog korter voor haar dood schrijft Luisa: “Ik bid Jezus je altijd 
nieuwe genaden te geven, nieuw licht opdat je in staat zou zijn 
iedereen het leven in de Goddelijke Wil te laten begrijpen. Hoe 
verlangt Jezus ernaar dat dit zou gebeuren… Het is een bevel 
van de heilige Drie-eenheid dat de Goddelijke Wil op aarde 
geschiedt als in de hemel... Vertel dus aan iedereen dat er niets 
groter bestaat, geen sensationeler mirakel dan leven in de 
Goddelijke Wil.” (brief van 15 januari 1945) 
 

                             - - - - - - - - - -  
Veel dank aan wie een bijdrage stortte voor de VERPLAATSING 
van het GRAF van LUISA PICCARRETA.                                 
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2089 5578 - met als mededeling ‘verplaatsing’. Dankjewel! 
 

 


