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2de ZONDAG van de ADVENT  
‘Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht 

en heel de mensheid zal Gods redding zien.’ 
 

 
 

“De geest van de Heer zal op hem rusten, 
de geest van wijsheid en verstand, 
de geest van raad en heldenmoed, 

de geest van liefde en vreze des Heren. 
Alle naties zullen naar hem toestromen. 

En zijn troon zal luisterrijk zijn!” 
Uit de eerste lezing van vandaag (Jes 11,1-10) 

 
“Bekeer u, want het Rijk der hemelen is nabij.  
Breng vruchten voort die passen bij bekering. 

Elke boom die geen goede vrucht draagt, 
wordt omgekapt en in het vuur geworpen.”      

Uit het evangelie van vandaag (Mt 3,1-12) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMMENTAAR  BIJ DE LEZINGEN VAN DEZE 2de ZONDAG VAN DE ADVENT 
DOOR DON MARCO - OFFICIËLE ASSOCIATIE LUISA PICCARRETA – CORATO 
 
Vandaag ontmoeten we Johannes de Doper: "De stem van een roepende in 
de woestijn." (Mt 3,3). De stem van een huilende in de wildernis!  Toch raakt 
hij niet ontmoedigd. In feite voelt hij zich gelukkig om het goede dat hij doet, 
al vindt hij geen antwoorden. Wij christenen zijn vaak als een roepende in de 
woestijn en zouden geneigd zijn te zeggen: waar is het allemaal voor? Maar 
we hoeven ons geen zorgen te maken over resultaten. We zouden in plaats 
daarvan moeten bezorgd zijn om bij Christus te zijn en met Hem te leven.   
De Heer zal de rest doen in het hart van onze medemens. 
"Bereid de weg van de Heer". Deze woorden zijn vol wijsheid en kennis. Het is 
nodig de weg van de Heer te bereiden, want Gods weg is geblokkeerd, wij 
hebben hem gevuld met obstakels: met onze zonde hebben we een muur 
opgetrokken tussen God en ons. Wij moeten de kloven die we in ons dragen, 
vullen. We moeten de bergen van arrogantie, trots en zelfgenoegzaamheid 
afwijzen: ‘bergen’ die allen spijtig genoeg goed kennen! Pas dan komt God in 
beweging en komt de ontmoeting tot stand: het wordt een prachtige tijd, we 
zullen echt zien dat de bloemen uit het zand komen.  
 
Het evangelie van Matteüs vervolgt met de beschrijving van Johannes de 
Doper: "Johannes droeg een kleed van kameelhaar en had een leren gordel 
om zijn lenden. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing." 
Johannes leeft en verkondigt wat hij leeft: hier is zijn grootsheid, hier is het 
geheim van zijn charme. Johannes wijst niet enkel het juiste pad aan, hij 
bewandelt het rechte pad en nodigt anderen uit met hem mee te lopen.  
Dit is de missie van de christen: verkondigen door middel van getuigenis.  
Johannes spreekt duidelijk, hij wordt streng, vooral met wie zich alleen door 
praktijken en tradities aanmatigen ‘religieus’ te zijn. Hij herinnert er allen aan 
dat religie valsheid is als ze niet wordt nageleefd. Inderdaad, we zijn alleen 
'religieus', ‘christen’, indien we ons leven veranderen en vruchten dragen die 
bekering waardig zijn. Dus niet wat we zeggen, maar wat wij doen geeft 
rechtvaardiging. God kan niet worden bedrogen, omdat God het hart leest.  
En Johannes zet een stap opzij. Het doel van zijn leven is om tot Christus te 
leiden en niet om Zijn plaats in te nemen. 
 
Kijkend naar de figuur van Johannes de Doper die de weg bereidde voor 
Jezus de Verlosser, kunnen we Luisa zien als zij die de weg bereidde voor het 
Rijk van de Goddelijke Wil. Het is de zending die Luisa ontving. 
In deel 20 van het BOEK van de HEMEL (22 oktober 1926) legt Jezus zelf aan 
Luisa uit wat Hij in haar bewerkstelligt voor het Rijk van het Goddelijke Fiat. 
Om het grote wonder van het Rijk van het Verheven Fiat voor te bereiden, 
doet Jezus met Luisa, eerstgeboren dochter van de Goddelijke Wil, net zoals 
Hij deed met Zijn Allerheiligste Mama.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huis van de Goddelijke Wil 

Varendriesstraat 30 
B 9031 Drongen 

Toen Jezus het Rijk van de Verlossing voorbereidde, trok Hij Haar zo dicht 
naar Zich toe, dat Hij samen met Haar het wonder van de Verlossing kon 
vormen, waaraan een zo grote nood bestond. Er was zo veel dat Ze samen 
moesten doen, herstellen, voltooien, dat Hij, van Haar uiterlijke verschijning 
al wat een wonder zou kunnen worden genoemd, moest verbergen - behalve 
Haar volmaakte deugdzaamheid. Hierdoor maakte Hij Haar vrijer om Haar de 
eindeloze zee van het Eeuwige Fiat te laten oversteken, zodat Ze toegang zou 
hebben tot de Goddelijke Majesteit om zo het Koninkrijk van de Verlossing te 
verkrijgen.  
Wat zou groter zijn: dat de Hemelse Koningin de blinden had laten zien en de 
stommen had laten spreken, … of het wonder dat het Eeuwige Woord op 
aarde liet neerdalen? 
De eerste zouden toevallige, voorbijgaande en individuele wonderen zijn 
geweest, het tweede daarentegen is een permanent wonder – en het is voor 
allen, zolang ze het maar willen. Daarom zouden de eerste niets zijn geweest 
in vergelijking met het tweede. 
Nu doet Jezus hetzelfde met Luisa om het Rijk van het Verheven Fiat voor te 
bereiden. Hij houdt haar bij Zich, Hij laat haar Zijn eindeloze zee oversteken 
om haar toegang te geven tot de Hemelse Vader, opdat ze Hem zou bidden, 
overwinnen en heerschappij over Hem hebben, om het Fiat van Mijn Rijk te 
verkrijgen. En om in haar alle wonderlijke kracht, nodig om een zo heilig Rijk 
te vormen, te vervullen en te verteren houdt Hij haar inwendig voortdurend 
bezig met het werk van Zijn Koninkrijk. Hij laat haar voortdurend rondgaan 
om te herstellen, om alles te voltooien wat nodig is en wat ieder zou moeten 
doen, om het grote wonder van Zijn Koninkrijk te vormen. Uiterlijk laat Hij 
niets wonderbaarlijks verschijnen, behalve dan het licht van Gods Wil. 
Wat was het grootste wonder van Jezus? Zijn Woord, het Evangelie dat Hij 
verkondigde of het feit dat Hij leven gaf aan de doden, zicht aan blinden, het 
horen aan doven? Zijn Woord, Zijn Evangelie, was een groter wonder gezien 
de wonderen uit Zijn Woord voortkwamen. Het fundament, de essentie van 
alle wonderen kwam voort uit Zijn scheppend Woord. De sacramenten, de 
Schepping zelf - een blijvend wonder - hadden leven door Zijn Woord. En de 
Kerk  heeft Zijn Woord, Zijn Evangelie, als leefregel en fundament. 
Gods Woord is als een machtige wind die waait, die inbeukt op het gehoor, 
elk hart binnendringt, verwarmt, zuivert, verlicht en rondgaat van natie tot 
natie. Het bekleedt de hele wereld en dwaalt door alle eeuwen heen. En al 
lijkt het soms dat Zijn woord stil is en als verborgen, het verliest nooit zijn 
leven. 
Wanneer het het minst wordt verwacht, komt het naar buiten en gaat het 
overal rond. Eeuwen zullen voorbijgaan waarin alles - mensen en dingen - zal 
worden overweldigd en verdwijnen, maar Gods Woord zal nooit voorbijgaan, 
omdat het Leven bevat - de wonderbaarlijke kracht van Wie het heeft voort-
gebracht. Daarom bevestigt Jezus aan Luisa dat elk woord, elke openbaring 
die Hij aan ons doet over het Eeuwige Fiat, het grootste wonder is, dat het 
Koninkrijk van Zijn Goddelijke Wil zal dienen. 


