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GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER 
6 augustus 

 
Heden straalde het gelaat van onze Heer Jezus Christus als de zon 

en werd Zijn kleed glanzend als het licht. 
 

 
 

Veertig dagen vóór het feest van Kruisverheffing (14 september) 
herinnert de feestelijke viering van  

de Gedaanteverandering van de Heer eraan  
hoe Christus zijn leerlingen wilde voorbereiden  

op zijn dood aan het kruis.  
Zijn verheerlijking op de berg  

is niet alleen een voorspel van zijn verrijzenis, 
 maar ook een aankondiging van onze aanneming tot kinderen van God 

en van de heerlijkheid die eens het gehele lichaam van Christus  
ten deel zal vallen. 

 
De heerlijkheid van God – waarbij de mens (opnieuw) zal zijn 
getooid met het schitterende gewaad van de Goddelijke Wil… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uit deel 20 – 12 december 1926   

Daarna liet Mijn lieflijke Jezus Zich zien terwijl Hij mijn kleine ziel 
in een zon plaatste. Met Zijn heilige handen hield Hij mij in dit 
licht vast dat zo hevig was dat ik, terwijl het mij inwendig en 
uitwendig volkomen bedekte, niets anders kon zien dan licht.                                                    

En mijn aanbiddelijk Goed voegde eraan toe:                               
“Mijn dochter, bij het scheppen van de mens plaatste de Godheid 
hem in de Zon van de Goddelijke Wil, en in hem alle schepselen. 
Die Zon diende hem als kleed, niet enkel voor zijn ziel maar haar 
stralen waren van die aard dat zij ook zijn lichaam bedekten.      
Op die manier dienden ze hem meer dan een kleed. Zij tooiden 
hem zodanig en maakten hem zo mooi dat koningen noch keizers 
ooit zo getooid verschenen als Adam met dit kleed van het meest 
schitterende licht. Wie zeggen dat Adam voor hij zondigde naakt 
was, zijn verkeerd. Fout, fout. Indien al het door Ons geschapene 
gesierd en bekleed is, moest hij dan niet, die Ons juweel was - het 
doel waarvoor alles was geschapen - het mooiste kleed hebben en 
het mooiste ornament van alles? Dus, hem paste het mooie kleed 
van het licht van de Zon van Onze Wil. En gezien hij dit kleed van 
licht bezat, had hij geen nood aan materiële kleren om zich te 
bedekken.  

Toen hij zich echter uit het Goddelijke Fiat terugtrok, verwijderde 
het licht zich uit zijn ziel en van zijn lichaam. Hij verloor zijn mooie 
kleed, en door zich niet langer met licht omgeven te zien, voelde 
hij zich naakt. Hij was beschaamd dat hij, in het midden van al het 
geschapene, de enige was die naakt was, waardoor hij de 
noodzaak voelde zich te kleden.  

Hij maakte gebruik van overbodige dingen om iets te maken om 
zijn naaktheid te bedekken. Zozeer dat Ik, na Mijn grootste 
verdriet Mijn kleren verdeeld te hebben gezien en om Mijn 
gewaad gedobbeld, bij het verrijzen van Mijn Mensheid, geen 
andere kleren nam maar Mij bekleedde met het schitterendste 
kleed van de Zon van Mijn verheven Willen. Het was hetzelfde 
kleed dat Adam bezat toen hij werd geschapen.                             
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Immers, om de Hemel te openen moest Mijn Mensheid het kleed 
van het licht van de Zon van Mijn verheven Willen dragen, een 
koninklijk gewaad, dat Mij het teken van Koning en van 
heerschappij in handen gaf, waarna Ik de Hemel opende voor alle 
verlosten. En toen Ik Mij aan Mijn hemelse Vader vertoonde, 
offerde Ik Hem het integere en mooie kleed van Zijn Wil waarmee 
Mijn Mensheid was bekleed, om Hem al de verlosten te doen 
erkennen als Onze kinderen. Dus, terwijl Mijn Wil Leven is, is Hij 
terzelfdertijd het ware kleed van de schepping van het schepsel en 
heeft Hij daarom alle rechten over hem. Maar wat doet hij niet 
om uit dit licht te ontsnappen? Hou je daarom stil in de Zon van 
het Eeuwige Fiat en Ik zal je helpen om je in dit licht te houden.”  
 

Commentaar Fr. Robert YOUNG (tijdens zijn laatste RETRAITE)  

Het is een interessante en mooie passage over dit kleed van licht dat Adam 
en Eva bedekte bij het begin van de Schepping tot aan de zondeval. Het 
gaat om een gedeelte van een lange passage waarin Jezus spreekt over 
het kleed van het licht. Toen men op Calvarie om Zijn kleren dobbelde (Mt 
27,35 en Mc 15,24 en Lc 23,34 en Joh 19,23-24), herinnerde dit Hem aan 
hoe Adam zijn kleed van de Goddelijke Wil verspeelde door te kiezen voor 
de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. Hij zei dat Hij bij 
Zijn Verrijzenis getooid was met datzelfde kleed van de Goddelijke Wil.     
En denk eraan hoe ook bij de GEDAANTEVERANDERING op de berg 
Tabor, wanneer Jezus verschijnt in dit zo mooie kleed van schitterend 
licht, Hij toestaat dat ZIJN KLEED VAN DE GODDELIJKE WIL wordt 
getoond aan de drie apostelen.                                                             
Maar Hij zegt verder ook hoe Hij en Maria, tijdens hun hele leven, dit kleed 
van licht moesten verborgen houden om de mensen niet af te leiden van 
wat Hij probeerde te doen. 

Hij liet Luisa ervaren geplaatst te zijn in de Zon van Gods Wil want alleen in 
die Zon kan men ondergedompeld zijn om dat kleed van licht te bezitten. 

Jezus en Maria willen dat wij in dit kleed worden hersteld, om te beginnen 
hier al op aarde. Ook al zullen wij dit in deze wereld niet te zien krijgen en 
zullen anderen het eveneens niet zien… 

(terug te vinden in het verslag retraite 6 – 8 september 2017 op blz 43 en 44) 


