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We gaan verder met de conferenties van mei 2018 over  
                         DE OUDE (eerste) EVANGELISATIE 
                         DE NIEUWE OUDE EVANGELISATIE 
                         DE NIEUWE (tweede) EVANGELISATIE: HET MYSTERIE 
                         VAN DE GODDELIJKE WIL 
 
Jezus moest vooraf de mens opnieuw opvoeden, hem verlossen, hem 
genade geven en tot kind maken van God. Pas later, op het tijdstip vast-
gesteld door de Vader, zou Hij de volheid van Zijn erfenis openbaren:  
de teruggave van Zijn Aanbiddelijke Wil. Daarmee zou Hij de gelijkenis 
met God herstellen die de mens had verloren door de zonde van Adam. 
Dit is niet enkel de gave van Verlossing maar ook Zijn ware Goddelijke 
Heiligheid…  
En het tijdstip dat God had voorzien is NU aangebroken. 
 
Zie ook de oproep van de Hemelse Koningin: “Aanvaard het hemelse 
geschenk dat Ik jou breng en verwelkom al Mijn bezoeken en Mijn 
lessen om je in de Goddelijke Wil te leren leven. Weet dat Ik de hele 
wereld zal doorkruisen (…) totdat Ik als Koningin Mijn volk zal hebben 
gevormd en als Moeder Mijn kinderen die de Goddelijke Wil willen 
kennen en doen heersen, waar dan ook.”  
 
Gods Wil doen is dus helemaal niet nieuw. Wel dat God ons uitnodigt 
om te leven in Zijn Wil - net als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
leven in dit Eeuwig Willen.  
Het huis ‘bouwen’ is één ding, het andere is ‘leven’ in dat huis. Het gaat 
niet over ‘de weg’ maar over ‘de voltooiing’. Nieuw is dus dat Gods Wil 
verlangt werkzaam te zijn in het schepsel en dat het schepsel op een 
Goddelijke manier werkzaam kan zijn in God. Dit nieuwe is de Genade 
van alle genaden, de Gift van alle giften, het Wonder van alle wonderen: 
niet enkel Zijn Wil doen (dat wat God ons zegt te doen) maar Zijn Wil te 
bezitten als die van ons, als leven van ons leven. Het is er samen met 
en in leven en heersen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Priester Pablo Martin legt verder uit dat Jezus, door de gift van Zijn 
Goddelijke Wil aan het schepsel, in hem/haar Zijn leven en werkelijke 
tegenwoordigheid vormt. Dit schepsel is voor Jezus als een andere 
mensheid. Dat is natuurlijk niet de ‘hypostatische vereniging’ (twee 
naturen in één enkele persoon). Het is wel de ‘gemeenschap van willen’, 
de menselijke en de Goddelijke, verenigd tot één wil, de Goddelijke (zo 
vaak aangehaald door paus Benedictus). Zo een schepsel wordt ten 
volle Jezus’ overwinning. Hij wordt een andere Jezus ‘door genade’ (niet 
van nature). Dit is het doel van het werk van de Schepping, de totale 
vrucht van het werk van de Verlossing, het hoogtepunt van het werk van 
de Heiligmaking. Dit is het nieuwe van de ‘nieuwe evangelisatie’. 
 
De inhoud van deze nieuwe evangelisatie moet worden verkondigd en is 
bestemd voor allen! Maar hoe kunnen wij dit nieuwe leren kennen?  
We hebben gezien dat alle fundamentele waarheden kunnen worden 
nagegaan in de H. Schrift. Maar over wat er ‘nieuw is in het oude’ 
vernemen we niets in de geschriften van de heiligen. Ook het leergezag 
van de Kerk heeft dit tot nu niet vermeld. Zelfs in privé-openbaringen 
van wie charismatisch of mystiek is, lezen we er niets over. Zonder een 
nieuw licht te hebben ontvangen bij het begin van de Openbaring kon 
het ook niet uitvoerig worden behandeld door de Kerkleraren of door 
aanzienlijke theologen.  
 
Waar komt deze leer dan eigenlijk vandaan? Het is onmogelijk dat ze 
uit een andere bron kan komen dan uit Gods Geest. 
En we komen terug bij Luisa: 
“Wat Ik over Mijn Goddelijke Wil openbaar en wat jij neerschrijft, kan 'het 
Evangelie van het Rijk van de Goddelijke Wil' worden genoemd. In niets 
is het strijdig met de Heilige Schrift of met het Evangelie dat Ik 
verkondigde terwijl Ik op aarde was. Integendeel, het kan zowel van het 
een als van het ander het draagvlak worden genoemd.” (deel 23 – 18.1.1928) 
  
En ook:  
“De leer (doctrine) over Mijn Wil is de zuiverste, de mooiste en is geen 
voorwerp dat enige schaduw werpt op informatie of belangstelling van 
bovennatuurlijke of natuurlijke orde. Daarom zal zij, net als de zon, zeer 
doordringend zijn, ontzettend vruchtbaar en uiterst welkom en zeer 
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). 
 
Deze woorden vinden we dus in het dagboek van de Dienares van God 
Luisa Piccarreta, het ‘Boek van de Hemel’ (1899-1938). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‘Zij zullen geen enkel woord vinden dat niet waar is’.  
Dit bevestigde ook de Congregatie voor de Heiligverklaringen. De twee 
officieel aangestelde theologen verklaarden inderdaad dat zij in de 
geschriften, noch in de persoonlijkheid en al evenmin in de spiritualiteit 
van de Dienares Gods iets hebben gevonden dat tegenstrijdig is met de 
kerkleer en de moraal (juli  2010). 
Luisa die helemaal op de achtergrond wou blijven… maar Jezus dacht 
er anders over:  “In de Verlossing achtten de Evangelisten zich waardig 
zichzelf bekend te maken als wie het Evangelie naar buiten brachten, 
zodat het zou mogen gekend zijn door de gehele wereld. En ze onder-
tekenden het met zoveel glorie dat, wanneer het Evangelie gepredikt 
wordt, men eerst de naam vermeldt van de schrijver, en pas erna het 
Evangelie verkondigt. Op die manier wil Ik het ook zien gebeuren met 
de waarheden over Mijn Wil, opdat iedereen zou weten wie zoveel 
goeds in de wereld brachten.” (deel 24 – 23.8.1928) 

 
Hoe dankbaar moeten we God en Zijn Willen zijn, voor wie al vele jaren 
deze manier van leven onderrichten/doorgeven – op de eerste plaats 
dus Luisa Piccarreta en de heilige Annibale Maria di Francia…  en nu de 
hele Associatie met Don Sergio Pellegrini. 
En onder andere ook Fr. Robert Young die we vele jaren bij ons hebben 
gehad! Met hoeveel overgave en doorzettingsvermogen heeft hij - en 
hebben ook anderen die deze geschriften internationaal verspreiden - 
meegewerkt aan de nieuwe evangelisatie, samen met allen die er zich 
voor openstellen - want ook jullie zijn heel belangrijk!  Fr. Robert zei dat 
hij onmogelijk over het leven in de Goddelijke Wil kon spreken indien hij 
geen mensen had die naar hem wilden luisteren (én wat hij vertelde 
gingen toepassen in hun dagelijkse leven…).  
 
Maar zo vaak voelt Luisa zich niet waardig als eerste op de hoogte te 
worden gebracht van zo een immens Goddelijk plan van vernieuwing.  
Zij schrijft: ‘Jezus, mijn Geliefde, vele eeuwen kerkleven brachten heel 
wat heiligen voort (en velen van hen deden Hemel en aarde opschrikken door hun 
deugden en wonderen die zij bewerkten). Kan het dan zijn dat er geen heiligen 
waren die alles deden in Uw Goddelijke Wil om het Goddelijk plan te 
realiseren waarover U het hebt? Wachtte U werkelijk gewoon op mij, de 
meest onbekwame, de meest onwetende en onbelangrijke om Uw plan 
uit te voeren? Het lijkt echt zo ongeloofwaardig!’ 
En Jezus: “Mijn kind, luister. Mijn Wijsheid gebruikt middelen en wegen 
die de mens niet begrijpt. Hij is verplicht zijn hoofd te buigen en het te 
vereren in serene stilzwijgendheid. Het komt hem niet toe Mij de wet 
voor te schrijven over wie Ik moet kiezen noch over de gepaste tijd die 
Mijn Goedheid regelt. Eerst moest Ik heiligen vormen die op Mij wilden 
lijken. Het moesten heiligen zijn die Mijn Mensheid wensten na te volgen 
op de meest perfecte manier voor zover dit voor hen mogelijk was. Dit 
heb Ik dus al gedaan. Nu verlangt Mijn Goedheid in overvloed aanwezig 
te zijn. Zij wil met grotere buitensporigheid aanzienlijke hoeveelheden 
Liefde geven. Daarom verlang Ik dat ze Mijn Mensheid binnengaan en 
gaan nabootsen wat de ziel van Mijn Mensheid deed in Gods Wil.  
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De eerste heiligen werkten samen met Mijn Verlossing voor de redding 
van de zielen, in het onderricht van de Wet en het bestrijden van 
dwalingen. Zij deden dit binnen de begrenzing van de eeuwen waarin zij 
leefden. De tweede heiligen zullen dit overstijgen. Zij zullen nadoen wat 
de ziel van Mijn Mensheid deed in de Goddelijke Wil. Zij zullen in staat 
zijn alle eeuwen en alle schepselen te omvatten. Allen overstijgend 
zullen zij krachtig alle rechten van de Schepping tot uitvoer brengen die 
de schepselen Mij verschuldigd zijn.  
Alles zullen zij terugbrengen naar de oorsprong van de Schepping en 
het doel herstellen waarvoor zij tot stand kwam. In Mij is alles ‘orde’.  
Ik ben ‘orde’.  
Als Ik de Schepping leven inblies dan moet zij tot Mij terugkeren, 
ongeschonden, zoals zij uit Mijn handen ontstond. 
 
Het eerste plan werd door Mij al uitgevoerd: het in Mijn Wil omvormen 
van menselijke akten in Goddelijke. Dit plan werd tijdelijk ingetrokken 
maar het schepsel wist het niet. Alleen Mijn geliefde en onafscheidbare 
Moeder was op de hoogte en dit was nodig. Indien de mens de weg, de 
deur en de kamers van Mijn Mensheid niet kende, hoe had hij dan 
kunnen binnengaan en navolgen wat Ik aan het doen was? NU IS DE 
TIJD GEKOMEN DAT HET SCHEPSEL DIT PLAN BINNENSTAPT EN 
OOK ZIJN/HAAR AKTEN DOET IN MIJ. Is het dan zo verwonderlijk 
dat Ik jou als eerste roep? Bovendien, het is echt waar dat Ik jou als 
eerste riep. Geen enkele andere ziel, hoe lief Mij die ook is, heb Ik 
geopenbaard hoe in Mijn Wil te leven. Ik vertelde niemand over de 
uitwerkingen, over de wonderen en al het goede dat het schepsel 
ontvangt werkend in Mijn verheven Wil.  
Ga het leven na van zovele heiligen als je maar wilt of ga de leerboeken 
raadplegen. In geen enkele zal je de wonderen vinden van Mijn Wil 
werkend in het schepsel en het schepsel werkend in Mijn Wil. Je zal 
hooguit iets zien over de aanvaarding van Mijn Wil, over de vereniging 
(niet de eenheid) met Mijn Wil. Maar over de Wil van God die werkzaam 
is in het schepsel en over het schepsel dat werkzaam is in Mijn Wil, zal 
je bij niemand iets vinden. Dit betekent dat de tijd nog niet was gekomen 
waarop Mijn Goedheid het schepsel zou roepen om in deze verheven 
staat te leven. Zelfs de manier waarop Ik je leer bidden zal je bij geen 
ander vinden. Wees daarom voorzichtig, Mijn Gerechtigheid vraagt het 
en Mijn Liefde is verrukt. Daarom beschikt Mijn Wijsheid over alles om 
haar doel te bereiken. Wat Wij van jou verlangen zijn de rechten en de 
glorie van de Schepping.” (deel 14, 6.10.1922). 
 
“Ik zal in jou het fundament leggen van de eeuwige wet van Mijn 
Wil, al wat noodzakelijk is om het te verstaan, alsook de onderrichtingen 
die nodig zijn.” (deel 16 – 24.2.1924) 
                                                    + + + + + + + 
 

Volgende keer volgt dan het allerlaatste gedeelte van deze reeks van drie 
conferenties over en in Gods Willen.  


