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Laatste gedeelte 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 
 
 
“Zo vaak spreek Ik jou over het leven in Mijn Wil. Ik heb dit immers 
tot nu toe nooit eerder aan iemand duidelijk gemaakt. Anderen 
hebben hooguit van Mijn Wil de schaduw gekend, de genade en de 
zoetheid die het doen van Mijn Wil inhoudt. Maar niemand weet iets 
over het binnengaan in Mijn Wil, over het omvatten van zijn 
onmetelijkheid, het zich vermenigvuldigen samen met Mij. Niemand 
weet iets over het overal binnendringen, in de Hemel en in de harten, 
om zo de menselijke manier van doen op te geven en te handelen op 
een Goddelijke wijze, en dit terwijl men nog op aarde is. Dit alles is nog 
niet gekend. Velen zullen het dus beschouwen als vreemd en wie er niet 
voor open staat zal er niets van verstaan. Beetje bij beetje echter zal Ik 
Mijn weg vrijmaken terwijl Ik nu en dan een waarheid zal verduidelijken 
over deze manier van leven in Mijn Wil. Ten slotte zal iedereen het 
verstaan.”  (deel 12, 29.1.1919). 
 
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 gekend, 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 
allen dat er niets groter bestaat, geen sensationeler mirakel dan leven in 
de Goddelijke Wil.” (brief van 15 januari 1945). 
 
En terug naar het Boek van de Hemel: 
Ik voel mijn arme geest als gefixeerd in het Goddelijke Willen, en ik 
dacht bij mezelf: 'Hoe kan Zijn Koninkrijk ooit op aarde komen? En 
trouwens, hoe kan het komen als het niet is gekend?'  
Maar terwijl ik hierover nadacht, kwam mijn altijd beminnelijke Jezus uit 
mijn binnenste, en Hij zei me : "Mijn dochter, in Mijn werken maak Ik 
gebruik van menselijke middelen. Ook al verricht Ik het eerste deel, de 
fundering en al de substantie van het werk dat Ik wil doen, Ik maak 
vervolgens gebruik van schepselen opdat Mijn werk gekend mag zijn en 
leven kan hebben te midden van de schepselen.  
 
Zo deed ik het bij de Verlossing. Ik maakte van de Apostelen gebruik om 
ze bekend te maken, te verspreiden en er de vruchten van te ontvangen 
en te geven. Indien de Apostelen niets hadden willen zeggen over wat Ik 
bij Mijn komst op aarde zei en deed - indien zij, in zwijgen gehuld, niet 
een stap zouden hebben ondernomen, geen enkel offer zouden hebben 
gebracht, noch hun leven zouden hebben ingezet om het grote goed 
bekend te maken van Mijn komst op aarde, zouden zij Mijn Verlossing 
hebben doen sterven al van bij Zijn ontstaan. En de generaties zouden 
zonder Evangelie zijn gebleven, zonder Sacramenten, zonder al het 
goede dat Mijn Verlossing deed en zal doen.  
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Toen Ik tijdens de laatste jaren van Mijn leven hier beneden Apostelen 
bij Mij riep was dit Mijn bedoeling: hen te gebruiken als verkondigers van 
wat Ik had gezegd en gedaan. O, indien de Apostelen zouden hebben 
gezwegen, waren ze verantwoordelijk geweest voor het verlies van zo 
vele zielen die niet het heil van de Verlossing zouden gekend hebben en 
voor zo veel goed dat niet door de schepselen zou zijn gedaan.  
Maar gezien ze niet zwegen en hun leven inzetten, kunnen ze na Mij 
voortbrengers en oorzaak genoemd worden van zo vele geredde zielen 
en van al het goede dat in Mijn Kerk is gedaan. Als eerste verkondigers 
vormden zij immers Haar onwankelbare zuilen.  
Het is Onze goddelijke gewoonte dat Wij in Onze werken eerst Onze 
eerste akt doen. We brengen alles aan wat nodig is en vertrouwen het 
dan toe aan de schepselen. We geven hen voldoende genaden zodat 
ze, wat Wij begonnen zijn, kunnen voortzetten. Zo raken Onze Werken 
bekend, afhankelijk van de belangstelling en de welwillendheid van de 
schepselen.  
 
Zo zal het ook zijn met het Rijk van Mijn Goddelijke Wil. Ik riep jou als 
een tweede moeder voor Mij en, van aangezicht tot aangezicht, juist 
zoals Ik met Haar deed in het Rijk van Mijn Verlossing, openbaarde Ik 
jou de vele geheimen van Mijn Goddelijk Fiat, het grote goed ervan en 
hoe Het wil komen heersen op aarde. Ik kan zeggen dat Ik alles heb 
gedaan. En toen Ik Mijn bedienaar riep zodat jij jezelf zou openen om 
Het hem kenbaar te maken, was Mijn doel bij hem belangstelling te 
wekken om een zo groot goed bekend te maken.  
Indien deze belangstelling er niet zou zijn bij wie zich ermee moeten 
bezighouden, zouden zij het Rijk van Mijn Wil al van bij Zijn ontkiemen in 
gevaar brengen.  
Zelf zouden zij schuldig blijven aan al het goede dat een zo heilig Rijk 
kan schenken. Of ze zouden het verdienen dat Ik, terwijl Ik hen opzij zet, 
anderen roep als verkondigers en verspreiders van de waarheden van 
Mijn Goddelijk Fiat. Het Rijk van Mijn Wil kan Zijn begin noch Zijn leven 
op aarde hebben, zolang Ik niemand vind die interesse toont en zich, 
meer dan indien het zijn eigen leven was, voor de bekendmaking van 
Zijn waarheden wil inzetten."  
(deel 25 – 22.3.1929) 

 
Priester Pablo Martin besluit dan met deze prachtige woorden van Jezus 
die dus al Zijn schatten belooft AAN WIE ZICH VOLLEDIG INZETTEN 
OM HET RIJK VAN HET FIAT TE DOEN HEERSEN:  
“Mijn dochter, hoezeer wens Ik dat Mijn Wil gekend zou zijn! Hoeveel 
houd Ik ervan en verlang Ik ernaar dat Hij bekend zou worden!!! Dit 
houdt alle belangstelling van Mijn Hart in zijn greep zodat Ik bereid ben 
om OM HET EVEN WELKE GENADE TE GEVEN DIE MIJ WORDT 
GEVRAAGD en dit AAN OM HET EVEN WIE ZICH WIL INZETTEN OM 
MIJN WIL BEKEND TE MAKEN. O, hoe verlang Ik ernaar dat het 
spoedig zou gebeuren!” (deel 19, 18.8.1926). 
 

KOM, O ALLERHOOGSTE WIL 


