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1ste ZONDAG van de ADVENT 
'Verkondigt het aan de volken en zegt:                                       
zie God, onze Verlosser zal komen.' 

 

 
 

"Weest daarom altijd waakzaam en bidt 
dat ge in staat moogt zijn te ontkomen 

aan al die dingen die zich gaan voltrekken, 
en dat ge stand moogt houden 

voor het aangezicht van de Mensenzoon." 
Uit het evangelie van vandaag (Lc 34-36) 

 
 

LAAT ONS UW BARMHARTIGHEID ZIEN,                                           
GEEF ONS UW HEIL, O HEER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

 
Op deze zondag belichten de lezingen de komst van de Heer op verschillende 
manieren (zegt Don Marco, Associatie Luisa Piccarreta). 
Tegelijkertijd herinneren zij ons aan Jezus' komst in Bethlehem en doen ze 
ons denken aan de glorierijke komst van Jezus aan het einde der tijden. Dit 
wordt aangereikt, volgens een literair genre en de gevoeligheid van de tijd, 
door middel van een apocalyptische taal. Maar we moeten niet bang zijn, want 
'het einde der tijden' is in werkelijkheid het glorieuze begin van het eeuwige 
en definitieve koninkrijk van Christus, waarin - door Zijn grote genade en 
barmhartigheid - ook wij zullen worden geroepen om met Hem te leven, in alle 
eeuwigheid. Jezus kwam en komt voortdurend om ons te redden. En door ons 
waakzame en alerte leven moeten we nu al samenwerken in het Koninkrijk van 
God op aarde. 
 
In de passage van 19 februari 1927 nodigt Jezus Luisa uit om met 
Hem te strijden opdat het Koninkrijk van de Goddelijke Wil zich 
definitief op aarde kan manifesteren. Luisa voelt zich zo klein, niet 
in staat en ook niet sterk genoeg om met Jezus te strijden. Meer 
nog, gezien er een stem komt vanuit een licht die zegt: "Zij is te 
klein - hoe kan zij winnen in de strijd?" En Jezus antwoordt dat zij, 
precies omdat ze zo klein is, kan winnen. Alle kracht zit immers in 
de kleinheid. Indien Luisa wint, overwint het Koninkrijk van de 
Goddelijke Wil.  
 
"Daarom strijd Ik met jou en strijd jij met Mij.  Deze strijd is nodig – 
voor jou, om Mijn Koninkrijk te winnen en voor Mij, om jouw wil te 
winnen en de strijd te beginnen te midden van de schepselen, om zo 
het Koninkrijk te vestigen van Mijn Verheven Wil.  Ik heb Mijn eigen 
Wil, en al Zijn Kracht, Sterkte en Onmetelijkheid om te kunnen 
winnen. Jij hebt Mijn Wil Zelf tot je beschikking, de hele Schepping 
en ook al het goede dat Ik deed in de Verlossing, om een formidabel 
leger te lanceren om strijd te voeren en het Koninkrijk van het 
Verheven Fiat te winnen.  Kijk, elk woord dat je schrijft is ook een 
gevecht dat je met Mij voert – een soldaat meer die zich bij het 
leger voegt, dat het Koninkrijk van Mijn Wil moet winnen.                

Wees daarom aandachtig, Mijn dochter, want dit zijn tijden van 
strijd en het is noodzakelijk om alle middelen te gebruiken om te 
kunnen winnen." 


