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Vervolg uit de conferenties van mei 2018 over  
                         DE OUDE (eerste) EVANGELISATIE 
                         DE NIEUWE OUDE EVANGELISATIE 
                         DE NIEUWE (tweede) EVANGELISATIE: HET MYSTERIE 
                         VAN DE GODDELIJKE WIL 
 

Luisa was dus de eerste aan wie de volheid van het Rijk van Gods Wil 
werd kenbaar gemaakt. Jezus trok over de gehele wereld om de kleinste 
te vinden en zo vond Hij haar. De vorige nieuwsbrief eindigde met:  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.”  

Hier gaat Jezus in op het feit dat Luisa, wat zij aan kennis ontvangt, ook 
aan de priesters en zo aan de Kerk moet doorgeven: “Ik koos een van 
Mijn dienaren uit om je in jouw toestand bij te staan. En hoezeer je Me 
ook smeekt je te bevrijden van zijn dagelijks bezoek, Ik luister niet naar 
je. Zelfs wanneer je niet langer onderhevig zal zijn aan het terugvallen in 
die gebruikelijke toestand, zal Ik niet toestaan dat je zijn hulp ontbeert. 
Dit is de reden waarom je een van Mijn priesters nodig hebt: dat hij zich 
bewust zou zijn van de wet van Mijn Wil en ook op de hoogte van Mijn 
onderrichtingen. Hij moet getuige zijn en beheerder van een zo heilige 
wet en als Mijn trouwe dienaar in Mijn Kerk het grote goed publiceren 
van wat Ik met haar wil doen door Mijn Wil bekend te maken.” (deel 16 – 
24.2.1924) 

En ook: 
“Dit is waarom Ik priesters bij je roep en hen toelaat te komen - om het 
Evangelie te lezen, recht uit de Hemel, van het Rijk van Mijn Goddelijk 
Fiat, en om, zoals Ik aan de Apostelen zei: 'Het te verkondigen over de 
gehele wereld.' (zo kwam Fr. Robert Young vele jaren bij ons) In feite 
maak Ik bij Mijn werken gebruik van het priesterschap.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En juist zoals Ik voor Mijn komst het priesterschap had om de mensen 
voor te bereiden, en het priesterschap van Mijn Kerk om Mijn komst te 
bevestigen en alles wat Ik zei en deed, zo zal Ik het priesterschap 
hebben van het Koninkrijk van Mijn Wil.”  
 
Maar ook wij gelovigen die gedoopt zijn tot priester worden hierbij 
betrokken: “Hier is het nut van de vele dingen die Ik aan jou geopen-
baard heb, de vele verrassende waarheden, de beloften van zoveel 
goeds dat Ik moet geven aan de kinderen van het Fiat Voluntas Tua:   
zij zullen het Evangelie zijn, de grond, de onuitputtelijke bron van 
waaruit allen het hemelse leven zullen putten, het aardse geluk en het 
herstel van hun schepping. O, hoe gelukkig zullen ze zich voelen, zij die 
reikhalzend met grote teugen zullen drinken van deze bron van Mijn 
kennis! Zij bevatten de verdienste het Hemelse Leven te brengen, en 
alle ongeluk te verbannen.” (deel 23 – 18.1.1928) 

 
Wanneer zal het Rijk van God komen?                                               
Dit vroegen de Farizeeën aan Jezus (Lc 17,20). Maar wat voor belang 
heeft het te weten wanneer het zal komen als niemand weet wat het is, 
als niemand het bovendien bezit? Jezus antwoordde: “Het Rijk van God 
komt niet met waarneembare dingen en evenmin zal men zeggen: ‘Kijk 
hier is het of daar is het!’ Maar het Rijk is midden onder u.”. Het Rijk van 
God was eigenlijk helemaal in Jezus. Hij en Maria leefden voortdurend 
en perfect in dat Rijk. De woorden ‘op aarde zoals in de hemel’ werden 
dan ook compleet in Jezus en Zijn Moeder gerealiseerd. En dat Rijk is 
voor ons gereed ‘vanaf de grondvesting van de wereld’ (Mt 25,34). God is 
de Heer. Hij heerst in de Hemel. De Zoon moest echter op aarde komen 
opdat de Vader ook daar Zijn koninkrijk zou hebben. “Daarom zegt Hij 
dan ook, als Hij in de wereld komt: ‘Slachtoffers en gaven hebt Gij niet 
gewild, maar Gij hebt voor Mij een lichaam bereid…’ Toen zei Ik: ‘Zoals 
er in de boekrol over Mij geschreven staat, Ik ben gekomen, o God, om 
Uw Wil te doen.” (Heb 10,5-7 en ook Joh 5,30 en 8,29). 

Wat is het Rijk Gods?                                                                          
Het is de vervulling van Gods Wil die de essentie is van de Heilige Drie-
eenheid. Het is de substantie van Hun glorie en van alle eindeloze 
Goddelijke eigenschappen. De Mensheid van Jezus werd volmaakt 
geschapen met al die Goddelijke eigenschappen. Hij was vol van de 
glorie van Zijn Vader (Mt 5,48 en ook Joh 14,9-10, Joh 17,4-5 en Heb 5,89). Dit kon 
enkel gebeuren omdat Hij Zich ledigde en ‘gehoorzaam werd tot de 
dood’ (Fil 2,8).  

Benedictus XVI schrijft dat het Rijk van God gaat over Zijn heerschappij, 
over de geschiedenis en de wereld. In Jezus handelt en heerst het op 
een Goddelijke wijze. Dit wil zeggen: zonder aardse macht, in liefde ‘tot 
het uiterste’ (Joh 13,1).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom is Jezus Mens geworden?                                                    
De verklaring is te vinden in het onuitsprekelijke Mysterie van het innig 
verbonden Leven van liefde van de Drie Goddelijke Personen. Jezus 
werd Mens om te heersen over de Schepping ‘als de eerstgeborene, 
met het heelal dat geschapen is door Hem en voor Hem’ (de Christus-hymne, 

Kol 1,15-17; zie ook Ef 1,10). Hij werd Mens om het werk van de Verlossing te 
voltooien om de zondaars te redden (1 Tim 1,15) en om ‘het werk van de 
duivel ongedaan te maken’ (1 Joh 3,8). En Hij werd Mens om Zijn Rijk te 
vestigen en om te heersen over de wereld en de geschiedenis. Hij kwam 
om ‘de Heer te zijn’, zoals Benedictus zegt. En Paulus schrijft over wat 
is vastgesteld: “dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn 
vijanden onder zijn voeten heeft gelegd... Immers, alles heeft Hij aan 
zijn macht onderworpen.” (1 Kor 15,25-27 en ook Joh 18,37 ‘over Jezus’ koningschap’ 
en Lc 1,32-33). 

Maar waar is het Rijk van Jezus dat heerst over de wereld?      
Paulus vermeldt: “Gij hebt alles aan hem onderworpen en aan zijn 
voeten gelegd.” (Heb 2,8). Wij zien evenwel heel duidelijk dat niet alles 
aan Christus’ voeten is gelegd. Integendeel, zoals we bij Johannes 
lezen weten we dat we bij God horen ‘terwijl echter de gehele wereld in 
de macht van de boze ligt’ (1 Joh 5,19). Jezus is een Koning van een Rijk 
‘dat niet tot deze wereld behoort’ (Joh 18,37). En de Kerk bidt al bijna 2000 
jaar het Onze Vader opdat het Rijk zou komen. Het Verlangen dat in 
Jezus brandde om het VUUR op aarde te brengen (Lc 12,49) is blijven 
laaien. Het brandt zelfs steeds heviger. Vóór Zijn triomfantelijke intocht 
in Jeruzalem vertelde Jezus een belangrijke gelijkenis. Hij plaatste alles 
in een ruimere context, want men dacht dat het Rijk Gods zich direct zou 
manifesteren. De terugkeer van Jezus als Koning zal echter de uiting 
zijn en de triomf van Zijn Koninkrijk.                                                     
Een koninkrijk bestaat nooit uit een enkele persoon. In de Apokalyps 
lezen we dat Jezus Christus op het moment van Zijn Parousie: “op zijn 
mantel en op zijn dij een naam heeft geschreven staan: Koning der 
koningen en Heer der heren”. (19,16 en ook Apk 3,20-21, waar Jezus aanklopt aan 
elke deur).  

Jezus is de Koning der Koningen want het is de Koning die ervoor 
zorgt dat allen heersen met Hem. Hijzelf is het Rijk Gods. Dit Rijk is voor 
ons en wij worden ertoe geroepen, schrijft priester Pablo Martin. DIT IS         
HET THEMA, HET ONDERWERP VAN DE NIEUWE EVANGELISATIE. 
Het is nodig dit nu te kennen en aan te kondigen want de Goddelijke Wil 
klopt met een oneindige Barmhartigheid aan de deur van de gehele 
mensheid die het derde millennium is binnengegaan: “Ik sta aan de deur 
en Ik klop.” En paus Johannes Paulus II vertelde ons: “Wees niet bang! 
Open je deuren wijd voor Christus! - Hij toont ons een liefde ‘tot het 
uiterste’ in de Eucharistie.” (Mogen wij Hem toch allen weer kunnen ontvangen – zelfs 
op Aswoensdag zal het hier voor velen niet eens mogelijk zijn…) 
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Wat is nu ‘nieuw’ in al het bovenvermelde?                                     
Het feest van Christus Koning wordt gevierd sinds 1925. Toen kreeg 
Jezus de titel van Koning van de Kerk. We weten dat Jezus altijd 
gehoorzaamde aan de Wil van Zijn Vader en dat wij Hem hierin moeten 
volgen. Bij Paulus lezen we dat het Rijk ‘geen kwestie is van spijs en 
drank, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde’ (Rom 14,17). In het 
beste geval wordt het Koninkrijk zo opgevat. Maar hiermee legt men nog 
niet uitdrukkelijk het verband tussen het Rijk van God en de vervulling 
van Zijn Wil. Het Rijk Gods drukt natuurlijk ook de hemelse gelukzalig-
heid uit. Waarom dan, vraagt de priester zich af, blijft de Kerk bidden 
‘Uw Rijk kome’ en wordt er niet gesproken over ‘het Rijk waar we 
heengaan!’? Ook de gedachte dat het Rijk Gods tijdens de Incarnatie is 
afgedaald op aarde is algemeen verspreid, samen met de gedachte dat 
er niets anders meer te verwachten valt vóór het einde van de wereld. 
Het is juist dat het Rijk voor de zondeval perfect aanwezig was op 
aarde, en vele eeuwen later toen Maria en Jezus op de wereld waren. 
Jezus voltooide het Verlossingswerk en ‘het Rijk’ opgevat als 
Verlossing, is definitief aanwezig in de Kerk. Dus opnieuw de vraag 
waarom die Kerk na tweeduizend jaar nog steeds blijft bidden/smeken 
opdat het Rijk zou komen? Waarom wordt niet gebeden ‘Mag Uw Rijk 
dat er al is worden beaamd’? 

Het doen van Gods Wil, het getrouw vervullen wat deze Wil zegt of het 
opvolgen van de richtlijnen ervan, is niet nieuw. Alle heiligen van alle 
tijden deden dit. Ze hadden een relatie met Gods Wil naargelang de 
hoeveelheid kennis gegeven door God. Het is Gods initiatief en de gift 
van Zijn Genade die het mogelijk maakt dat iemand Zijn waarheden leert 
kennen.  

Tot nu toe waren we op de hoogte van Zijn wet, Zijn geboden, van wat 
Hij wil en niet wil.Tot nu toe kenden wij de Goddelijke Wil als voorwerp, 
niet als onderwerp en werkwoord. We zagen nog niet in wat deze 
Verheven en Eeuwige Wil IS, noch wat tot Hem BEHOORT of wat Hij 
BEWERKT. Wij begrepen nog niet dat wij er kunnen in leven en dat 
onze wil met het Willen van God kan versmelten, met de Wil van de 
allerheiligste Drie-eenheid, waardoor wij ten volle ‘in, met en voor Jezus’ 
denken, willen en handelen. 

Tijdens Zijn Leven op aarde maakte Jezus nochtans sprekende en 
duidelijke verwijzingen naar de Wil van de Vader. Hij zei dat dit het 
belangrijkste was voor Hem, de reden en het doel van heel Zijn Leven, 
Zijn ware voedsel. Het was echter voor Hem niet mogelijk om ‘tot in 
detail’ uit te leggen wat voor Hem de Wil van Zijn Vader was. Immers, 
indien de mens het kleinere nog niet kende, hoe kon hij dan het grotere 
kennen? Indien hij nog niet in staat was te wandelen, hoe kon hij dan 
hebben geleerd om te vliegen? Indien hij nog melk nodig had, hoe kon 
hij dan vast voedsel tot zich nemen? (in volgende nieuwsbrief gaan we weer verder) 


