
 

25 januari 2021 – St. Paulus 

 
 

Evangelie   

Marcus (16, 15-18) 

 

Loof de Heer, alle volken. 

Prijs Hem, alle naties. 

Zijn liefde voor ons is overweldigend. 

De trouw van de Heer duurt eeuwig. 

 

 Het Evangelie volgens Marcus (16, 15-18) 

 Verkondig het Evangelie 

 

Jezus verscheen aan de elf en zei: 

“Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.  

 

Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden.  

Maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. 

Degenen die tot geloof zijn gekomen,  

zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: 

- in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. 

- ze zullen spreken in onbekende talen. 

- met hun handen zullen ze slangen oppakken . 

- als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren. 

- zij zullen zieken genezen door hun de handen op te leggen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



“de echte aanbidding“                                                                                                                        SG – De Goddelijke Wil 

 
 

Het Boek van de Hemel   Deel 6 - 17 December 1903           Luisa Piccarreta 
 

De H. Maagd Maria aanbad op een zeer innige en zeer eenvoudige manier.   

 
 
Ik was in mijn gewone toestand. Ik zag Jezus in een flits. 
Met het  Kruis op de schouders ontmoette Hij zijn heiligste mama. 
Ik zei Hem: “Heer, wat deed je mama in deze zo pijnlijke ontmoeting? “ 
 

Hij antwoordde: 

 
“Mijn dochter, zij deed niets anders dan een zeer diepe en eenvoudige daad van 
aanbidding.  
Hoe eenvoudiger een daad is, hoe gemakkelijker hij zich met God verenigt. 
God is immers een hoogst eenvoudige Geest.. 
 
In deze daad,  
- verloor zij zichzelf in Mij 
- zette zij verder wat Ikzelf op dat moment innerlijk deed.  
Dat was Mij zeer aangenaam, veel meer dan wanneer zij iets groters zou gedaan hebben. 
 
De echte aanbidding bestaat hierin: 
- het schepsel verliest zich en bevindt zich in de Goddelijke sfeer. 
- het aanbidt alles was God doet en verenigt zich met Hem. 
 
Denk jij dat dit een ware aanbidding is  - als de mond aanbidt en de geest is elders? 
Dit betekent  
- dat de geest aanbidt maar dat de wil ver weg is van Mij.  
of  
- één kracht aanbidt Mij en de andere zijn allen ongeordend.  
 
Neen! 

Ik wil alles voor Mezelf, en alles wat ik het schepsel gegeven heb - in Mij.   
 

Dit is de grootste verering die het schepsel Mij kan geven.” 

 

 


