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De Dienares Gods 
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DOOPSEL VAN DE HEER 
 

 
 

Gij weet wat er overal in het joodse land gebeurd is; 
hoe Jezus van Nazareth zijn optreden begon in Galilea 

na het doopsel dat Johannes predikte, 
en hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. 

Hij ging weldoende rond 
en genas allen die onder de dwingelandij van de duivel stonden, 

want God was met Hem. 
Hand. 10, 37-38 

 

‘Een stem weerklonk uit de hemel; de stem van de Vader werd gehoord: 
dit is mijn Zoon in wie Ik welbehagen heb; luistert naar Hem.’ 

‘In het water van de Jordaan heeft de Verlosser de kop van de draak 
verpletterd; ons allen heeft Hij uit zijn macht bevrijd.’       

‘Een groot mysterie wordt heden geopenbaard: de Schepper van het 
heelal reinigt ons in de Jordaan van onze zonden.’                 Getijdengebed 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graag een gedeelte van de conferenties gegeven in 2018 waarin werd 
verwezen naar de DOOP van de HEER. We hadden het over de OUDE en 
NIEUWE EVANGELISATIE met ertussenin de NIEUWE OUDE EVANGELISATIE 
gezien de OUDE EVANGELISATIE wel lijkt verloren te zijn gegaan. 
 

Met het Boek van de Hemel als uitgangspunt, met wat dus aan Luisa Piccarreta 
werd doorgegeven durft priester Pablo Martin (grote kenner van Luisa die we 
in Corato mochten ontmoeten) te vertellen dat de eigenlijke, daadwerkelijke 
NIEUWE EVANGELISATIE zal gebaseerd zijn op het ‘vernieuwende van de 
inhoud’ en dus niet op het ‘opnieuw brengen van de inhoud’ (wat de nieuwe 
evangelisatie is waarover men spreekt vanuit Rome en die wij hier dus liever de 
nieuwe oude evangelisatie noemen).  
“Vrienden, ik leg u geen nieuw gebod op. Het is het oude gebod dat gij altijd 
gehad hebt; het is de boodschap die gij vanaf het begin hebt gehoord. Toch is 
het ook weer een nieuw gebod, en dat geldt van Christus maar ook van u, 
want de duisternis gaat voorbij en het waarachtig licht schijnt al.” (1 Joh 2,7-8).    

Wat is dit OUD gebod dat NIEUW is? WAAR ZIT HET VERSCHIL TUSSEN WAT 
HIER NU (door ons die het Leven in de Goddelijke Wil leerden kennen) ALS 
NIEUWE EVANGELISATIE WORDT BESCHOUWD EN WAT ALGEMEEN (door de 
Kerk) ALS NIEUWE EVANGELISATIE WORDT BEDOELD? 

De boodschap gepreekt door de apostelen verwijst naar Jezus (eerste of oude 
evangelisatie), de boodschap gebracht door Jezus verwijst naar de Vader 
(tweede of nieuwe evangelisatie). 
 

Na Hemelvaart en Pinksteren kwamen de apostelen naar buiten en preekten 
over wat Jezus had gedaan en verteld.  
“Herinner jij je niet hoe aan Mijn Apostelen werd gezegd, dat het voor hen 
nodig was zich los te maken van Mijn Mensheid, die ze zozeer liefhadden dat ze 
niet zonder konden? Dit is zo waar dat zij Mij, al de tijd dat Ik op aarde was, 
niet verlieten om over heel de wereld het Evangelie te prediken en Mijn komst 
op aarde bekend te maken. Maar na Mijn Hemelvaart - bekleed met de Heilige 
Geest - ontvingen ze de kracht om hun eigen streek te verlaten om de schatten 
van de Verlossing te verkondigen en zelfs hun leven te geven uit Liefde voor 
Mij.” (deel 20 – 3.12.1926) 
 
Het is dus deze eerste (de oude) evangelisatie - van de apostelen - die moet 
worden hernomen en die dus nu in de Kerk als ‘nieuwe evangelisatie’ wordt 
beschouwd. Anderzijds is er de tweede (de nieuwe) evangelisatie die de eerste 
verkondiging was en door Jezus werd gebracht wanneer Hij het had over de 
Komst van het Rijk – het Rijk van God – het Rijk van de Goddelijke Wil.            
Zo zei paus Benedictus XVI destijds ook dat wat de apostelen verkondigden 
christologisch was, en wat Jezus daarentegen predikte ging over de 
Boodschap van het Rijk Gods. 
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Ook hier dus weer dat onderscheid. Jezus kwam eerst en vooral het Rijk van de 
Goddelijke Wil herstellen. Wat door de zondeval verloren ging bracht Hij terug. 

Bij het doopsel van Jezus laat de Vader Zijn stem horen: “Dit is mijn Zoon, mijn 
veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.” (Mt 3,15-17; zie ook Joh 1,32). En Jezus 
steeg uit het water, de Hemel ging open en ‘Hij zag de Heilige Geest neerdalen 
in de gedaante van een duif en over Zich komen’. De volle inhoud van de Blijde 
Boodschap werd dus al geopenbaard van bij het begin, zei Pablo Martin, van 
bij de doop van de Heer. Dit deel van het Evangelie verwijst rechtstreeks naar 
de Vader. Het gaat over de ‘komst van het Rijk dat nabij is maar dat toch nog 
ten volle moet komen’. Toen Jezus en Maria op aarde waren was het waarlijk 
aanwezig. Zij leefden immers volmaakt/perfect in de Wil van God.  

Bij Jesaja lezen we: “De Geest van Jahwe rust op mij.” (Js 61,1). Het zijn die 
woorden die Jezus op Zich toepast bij Zijn terugkeer van de Jordaan: “Want 
Jahwe heeft mij gezalfd.” (Lc 4,18). Hier verwijzen we graag naar wat paus 
Benedictus XVI schrijft in zijn ‘Jezus van Nazareth’: ‘Bij zijn doopsel is Jezus 
door Zijn Vader gezalfd. Hij werd gewijd tot Koning, Profeet en Priester voor 
eeuwig.’’ De paus onderlijnt het cruciale belang van het doopsel van Jezus als 
een samenvatting van heel de geschiedenis. Dat verwijst in feite naar de 
noodzaak van een (tweede en) nieuwe evangelisatie.  

De (eerste en) oude evangelisatie gaat tot op vandaag over ‘de vergiffenis van 
de zonden en over genezing’ (Hnd 13,38). De barmhartigheid die bij de pausen 
Johannes Paulus II, Benedictus en Franciscus zo centraal stond en staat. 

Nochtans... op 23 april 1865 werd Luisa Piccarreta geboren en zo zijn wij NU 
werkelijk toe aan NIEUWE (de daadwerkelijke nieuwe) evangelisatie: “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)     En aan de christenen van Korinthe 
schreef Paulus: “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). Hij schreef ook: “Maar wanneer 
het volmaakte komt, heeft het onvolmaakte afgedaan.” (1 Kor 13,10).   

Dat vele, dat vaste voedsel, dat volmaakte waarover hier wordt gesproken is 
de nieuwe of tweede evangelisatie voor het derde millennium. Het is voor 
deze tijd en gaat over DE KOMST VAN HET RIJK GODS – HET RIJK VAN DE 
GODDELIJKE WIL - IN ZIJN VOLHEID!                                                                         
“De enige wet zal dan 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. O, wat hadden ze ernaar moeten verlangen een zo groot 
goed te ontvangen en bekend te maken!”  (deel 24 – 23.8.1928) 


