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In onze vorige nieuwsbrieven januari (3) en (4) gaven we al een gedeelte van 
de conferenties van mei 2018 over  
                         DE OUDE (eerste) EVANGELISATIE 
                         DE NIEUWE OUDE EVANGELISATIE 
                         DE NIEUWE (tweede) EVANGELISATIE: HET MYSTERIE 
                         VAN DE GODDELIJKE WIL 
 

We gaan hier dus mee verder: met Luisa zijn we NU werkelijk aan de NIEUWE 
EVANGELISATIE, het Mysterie van de GODDELIJKE WIL. En we verwezen al naar 
de woorden uit de Schrift: “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). 

   
Dat vele, dat vaste voedsel, dat volmaakte waarvan hier sprake is, is de 
nieuwe of tweede evangelisatie voor het derde millennium. Priester 
Pablo Martin zegt dat deze evangelisatie wordt beschreven in het Boek 
van de Openbaring: “Toen zag ik een andere sterke engel neerdalen van 
de hemel, gehuld in een wolk, de regenboog boven zijn hoofd. Zijn gelaat 
was als de ZON en zijn benen als zuilen van vuur.” (Apk 10,1). Deze 
‘gezondene’ kan niemand anders zijn dan Jezus Christus. Johannes ziet 
Jezus zoals hij Hem aanschouwde tijdens de Gedaanteverandering op de 
berg Tabor (Mt 17,2), hij ziet Hem terugkeren zoals Hij eerder ten hemel 
was opgestegen (Hnd 1,11). En Johannes gaat in hetzelfde hoofdstuk voort: 
“Hij hield een klein boekje open in zijn hand...” (Apk 10,2-8 ev).              
Dit mysterieuze boekje had hij al gezien in hoofdstuk 5 in de handen van 
God maar was toen nog gesloten met zeven zegels (de sluiers die de 
mysterieuze inhoud verborgen hielden). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In hoofdstuk 10 is het dus ‘open’ -  de zeven zegels werden verwijderd en 
de openbaring van zijn inhoud is op handen. Het is de “Openbaring van 
Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om aan zijn dienstknechten 
te tonen wat spoedig moet gebeuren.” (Apk 1,1).  Het bevat de volheid van 
de ‘Blijde Boodschap’ of het eeuwige Evangelie: “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). Het feit dat het boekje ‘open’ is bevestigt dat de Engel, 
of Hij die werd gezonden door de Vader, Jezus Christus is, het Lam dat 
‘als geslacht is, met zeven horens en zeven ogen’ (wat wijst op de 
Goddelijke kracht, alwetendheid en volkomenheid): “En Hij (het Lam) 
kwam naderbij en nam het boek uit de rechterhand van Hem die op de 
troon is gezeten.” (Apk 5,6-7). 
 
De Engel “zwoer bij Hem die leeft in de eeuwen der eeuwen… en riep:  
‘Er zal geen uitstel meer zijn’.”. En Johannes verklaart in welke zin er 
‘geen uitstel meer zal zijn’: “Als de tijd is aangebroken voor de zevende 
engel om de trompet te steken, dan zal het geheime raadsbesluit van 
God in vervulling gaan...”.  
 
Dit gaat niet over de volheid van de tijd (de overgang tussen het O.T. en 
het N.T.), met ‘de Zoon die gezonden is en geboren uit een vrouw’ (Gal 

4,4). Het gaat over het einde of de voltooiing van de tijden zoals werd 
aangehaald over ‘de jonge erfgenaam die in niets verschilt van een slaaf, 
tot het tijdstip dat door de Vader is bepaald’ (Gal 4,2). 
 
“Toen sprak de stem opnieuw tot mij en zei: ‘Ga, neem het geopende 
boek…’ en ik ging naar de engel en vroeg hem mij het boekje te geven. 
En hij zei: ‘Neem het en eet het op. Het zal bitter zijn in uw lijf maar in uw 
mond zal het zoet zijn als honing.’ En ik nam het boekje uit de hand van 
de engel en at het op. En het smaakte in mijn mond zoet als honing, maar 
toen ik het had doorgeslikt, vulde bitterheid mijn lijf. Toen werd gezegd: 
‘Gij moet opnieuw profeteren over vele volken en naties en koningen’.” 
(Apk 10,6-10)  
 
DIT IS NU DE NIEUWE EVANGELISATIE en het is voor deze tijd!  
Dit gaat over DE  KOMST  VAN  HET  RIJK  GODS IN ZIJN VOLHEID. 
 
“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 binnenleiden 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. O, hoe moesten ze er vurig naar hebben 
verlangd een zo groot goed te ontvangen en bekend te maken! (deel 24 – 
23.8.1928) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daarover had Don Pablo Martin het ook in Corato tijdens onze retraite in 
2012: 'Luisa Piccarreta heeft het vaak over het Rijk Gods dat zich moet 
vervullen, het Rijk dat aan het komen is.' 
En niet enkel hij vertelde hierover, maar ook Fr. Robert Young zei:  
1. de goddelijke Belofte over het Rijk moet zich op aarde nog vervullen in 
onze huidige tijd  
2. de aarde kan zeker niet ophouden te bestaan zo lang dit niet is 
gebeurd ('Leven in de Goddelijke Wil', blz 38, Corato 2012). 
 
De inhoud van die voltooiing of van de ‘nieuwe evangelisatie’ staat zo 
mooi beschreven in de brief aan de Efeziërs 1,8-9: “Hij liet ons zijn 
geheim raadsbesluit kennen…het heelal in Christus onder één hoofd te 
brengen…”.   
Met Luisa zijn we NU aan deze tweede evangelisatie begonnen.  
 
Ik was in mijn gebruikelijke toestand toen mijn lieve Jezus zich heel blij en 
met een onbeschrijflijke tevredenheid liet zien. Ik zei Hem: “Wat is er 
Jezus. Welk goed nieuws brengt U me dat U zo tevreden bent? Jezus 
antwoordde: “Mijn dochter, weet je wat Mij zo gelukkig maakt? Al Mijn 
geluk en al Mijn feestvreugde is er doordat Ik je zie schrijven. In deze 
geschreven woorden zie ik Mijn glorie en Mijn leven. De kennis over Mij 
vermenigvuldigt zich steeds meer. Het licht van de Godheid, de macht 
van Mijn Wil, de uitstorting van Mijn liefde - dit alles zie Ik geschreven op 
papier en in elk woord ruik Ik de geur van al Mijn parfums. En dan zie Ik 
al deze geschreven woorden rondgaan te midden de volkeren, om hun zo 
nieuwe kennis te brengen, Mijn opborrelende liefde en de geheimen van 
Mijn Goddelijke Wil. O, hoe verheug Ik Mij!! (deel 14 – 14.2.1922) 
 
Terug even samenvatten wat het onderscheid is tussen de twee soorten 
evangelisaties.  
De eerste en oude evangelisatie gaat over genezing. Deze legt vooral de 
nadruk op het spirituele en lichamelijke welzijn van de mens en niet in 
dezelfde mate op wat het Goddelijke plan omvat.  
De nieuwe evangelisatie plaatst Gods Wil dan wel centraal. Deze 
openbaring komt als laatste. En ze is het belangrijkst, het grootst, het is 
wat zal komen om de gehele Openbaring te bekronen. 
 
Het probleem is dat, terwijl in het verleden de boot van de Kerk mensen 
ving op de zee van de wereld, het nu noodzakelijk is, schrijft de priester, 
dat de mensen worden gevist uit de boot van de Kerk zelf. Wat Luisa 
schreef is immers geen gegeven om mensen te bekeren of om ze tot 
geloof te brengen. Over leven in de Goddelijke Wil kan je maar spreken 
met wie al een hele weg heeft afgelegd in dat gelovig zijn - wie dus de 
oude evangelisatie niet eerst opnieuw moet worden aangeboden. En 
bovendien is het dringend, zegt de priester… Er is zoveel concurrentie 
met veel andere vissers. Mensen, gelovigen worden zo vele andere 
‘zingevingen’, ‘meditatiemogelijkheden’, ‘geestelijke lectuur’,… aan-
gereikt die echter vaak voor verwarring en vertwijfeling gaan zorgen.   
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Kijk maar wat er te koop ligt in de meeste van de nog weinig religieuze 
boekhandels en wat er georganiseerd wordt in de nog weinig resterende 
bezinningscentra. 
 
Maar deze leer, deze doctrine, deze spiritualiteit over het Leven in de 
Goddelijke Wil, of nog veel beter gezegd: deze manier van leven, is als 
een vuur. Wie erdoor wordt gegrepen, ontvlamt. 
“VUUR BEN IK op de aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het 
reeds OPLAAIT!” (Lc 12,49 en ook Jer 5,14). Hij of zij die het doorgeeft, die dus 
moet evangeliseren – denk aan de enorme zending die Fr. Robert had - 
moet vanzelfsprekend eerst zelf begeesterd zijn. En hoe was hij bezield 
en begeesterd!! Jezus zei hierover: “Want zijn mond spreekt waar zijn 
hart van overloopt.” (Lc 6,45). En Jeremia uitte het als volgt: “Soms denk ik: 
ik wil er niets meer van weten, ik spreek niet meer… Maar dan laait er 
een vuur op in mijn hart, het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite 
om het in bedwang te houden maar het lukt me niet.” (Jer 20,9). En Jezus 
verwees uitdrukkelijk naar de Heilige Geest, toen Hij zei: “Want niet gij zijt 
het die spreekt, maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader.” (Mt 
10,20). 
De Geest van God, de Geest van de Vader en de Zoon, is het eeuwige 
Hoofdpersonage van dit gebeuren, van wat wij dus allen het DERDE 
FIAT noemen.  
 
En ook Paulus verwijst naar de Heilige Geest: “Wij weten niet eens hoe 
wij behoren te bidden maar de Geest zelf pleit voor ons met niet uit te 
spreken verzuchtingen. En Hij die de harten doorgrondt, weet waar de 
Geest op zint, want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling (of Zijn 
Wil).’ (Rom 8,26-27).  
Indien dit niet verloopt volgens Zijn Verlangen, volgens Zijn zo heilig 
Willen, zal de Kerk wel nieuwe benaderingen en methodes gebruiken 
maar verder in het rijk blijven van mensen, weg van het nieuwe dat zij  
niet kent. Juist daarom is een nieuwe verkondiging, een NIEUWE 
EVANGELISATIE dringend nodig: “Zie ik ga iets nieuws maken, het is al 
aan het kiemen, zie je het niet?” (Jes 43,18-19). Het is de nieuwe prediking, 
zelfs al is ze oud, het is wat Jezus verkondigde en toevertrouwde aan de 
tweeënzeventig leerlingen: “HET RIJK GODS IS U NABIJ.” (Lc 10,9) 
 
Zoals we vroeger al vaak zagen wordt LUISA als eerste de volheid van 
dat Rijk kenbaar gemaakt, ook al voelt zij zich keer op keer te gering, te 
onwaardig, te zondig, te klein, te onnuttig, te onbekwaam,… Ze schreef: 
“Mijn Liefde, als koningen wetten uitvaardigen, roepen zij hun ministers 
als getuigen van de wetten die zij uitvaardigen. Deze wetten worden hun 
in handen gegeven om ze te publiceren opdat de mensen ze zouden 
bekijken. Ik ben geen minister, integendeel, ik ben zo klein en totaal 
onbekwaam dat ik zo goed als voor niets deug.  
En Jezus vervolgde: “Ik ben niet zoals de koningen van de aarde die 
zaken doen met de groten. Ik geef de voorkeur aan het onderhandelen 
met kleinen. Zij zijn volgzamer en schrijven niets toe aan zichzelf, maar 
alles aan Mijn goedheid.”                             
                                                                    (in volgende nieuwsbrief gaan we verder) 


