
De Openbaring van de Heer 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, met een ster heeft U de 
Wijzen geleid naar de pasgeboren Koning, opdat zij Hem kunnen 
aanbidden en hun geschenken kunnen aanbieden. Geef ons het geluk om 
deel te nemen aan de komst van het Rijk van Christus over alle volkeren, 
de grandioze Openbaring van de Nieuwe Dag. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Raoul Auclair) 

LECTOR: Lezing genomen uit het geestelijk erfgoed van de mensheid. 

ALLEN: Vanaf den beginne bereidt de hemel de komst voor van het 
Koninkrijk. 

LECTOR: Vandaag een fragment uit het boek “Eschatologie voor onze 
Tijd” van Raoul Auclair. 

 Er staat geschreven:  

 De Openbaring. Maar is de Openbaring dan niet als een tweede 
Kerstmis? Een Kerstmis van Glorie, waarbij de koningen uit het Oosten die 
naar Betlehem kwamen om de pasgeboren Koning te aanbidden, de 
volkeren voorstellen die Christus-Koning zullen komen aanbidden, 
wanneer Hij eindelijk zal heersen. 

 Want Christus zal heersen. 

 Het Rijk van Christus over alle volkeren; en dat zal de Eenheid zijn in 
de vrijheid en de diversiteit. Dat is niet langer een profetie, maar het is 
geschiedenis geworden. Een geschiedenis die is begonnen, die ver 
gevorderd is, maar nog niet voltooid is. En die voltooid zal worden in de 
“ultieme voltooiing” van deze wereld. 

 Want de nieuwe Dag, de Zevende Dag, zal plots losbreken van de 
dood, en een licht zal schitteren in de duisternis. Een verrijzenis. Kerstmis 
heeft plaats gehad. De Openbaring zal komen. 

 - Dit was een fragment uit het boek van Raoul Auclair, “Eschatologie 
voor onze Tijd”. Wij danken God. 



Tussenzang (Ps 72) 

R./ Voor eeuwig blijft zijn naam geprezen, geëerd zolang er dagen zijn. 

Mijn God, verleen de koning uw wijsheid, 
de koningszoon uw rechtvaardigheid. 
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen, 
uw armen met billijkheid. R./ 

Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien 
en welvaart alom tot het einde der maanden. 
Regeren zal hij van zee tot zee, 
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde. R./ 

De arme die steun vraagt zal hij bevrijden, 
de ongelukkige zonder hulp. 
Hij zal zich ontfermen over misdeelden, 
de zwakken schenkt hij weer levensmoed. R./ 

Tweede Lezing (Mt 2, 1-12) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. De Wijzen hebben de Ster gevolgd die hen 
heeft geleid tot bij de Koning en de Meester van de Aarde en de 
Hemelen. Alleluia. 

PRIESTER:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Matteüs. 

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Toen dan Jezus te Betlehem in Juda geboren was ten tijde van koning 
Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: 
“Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in 
het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.” Toen 
koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met 
hem.  

 Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en 
legde hun de vraag voor, waar Christus moest geboren worden. Zij 
antwoordden hem: “Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven 
bij de profeet:  



 En gij, Betlehem, landstreek van Juda, 

 gij zijt volstrekt niet de geringste 

 onder de leiders van Juda, 

 want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden, 

 die herder zal zijn over mijn volk Israël.” 

 Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen en vroeg hun 
nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij 
hen naar Betlehem met de opdracht: “Gaat een zorgvuldig onderzoek 
instellen naar dat Kind en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij 
dan, opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.” Na de koning aangehoord 
te hebben vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het oosten gezien 
hadden, ging voor hen uit totdat zij boven de plaats waar het Kind zich 
bevond stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van 
overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn 
moeder Maria en op hun knieën neer vallend betuigden zij het hun hulde. 
Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: 
goud, wierook en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd 
niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere 
weg naar hun land. 

 - Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God. 

Derde Lezing (Marie-Paule - Kerstbrief) 

ACCLAMATIE: Van de Heer tot de Vrouwe: één liefde, één mysterie, één 
Koninkrijk om heel de Schepping te leiden naar God. 

MOEDER:  Verkondiging uit de werken van de Vrouwe. 

ALLEN: Het woord van de Vrouwe is woord van Waarheid. 

 In haar kerstbrief uit 1988, schrijft Marie-Paule: 

 Het geluk dat ik jullie wens – dit Koninkrijk dat God ons aanbiedt –, 
daar kunnen wij nu al van leven, in afwachting dat we er in eeuwigheid 
van genieten. Onder het gewicht van het Kruis kiemen de mooiste 
vruchten die zullen blijven voor eeuwig. Zonder het Kruis op te zoeken, 
laat het ons op zijn minst aanvaarden, het beminnen en het aanbieden 
zoals men een geschenk aanbiedt! 



 Laat ons de Kribbe van het Kind-God naderen, Hij die is verworpen en 
die de armoede heeft gekend, om Hem het volgende aan te bieden: 

 - het “goud” van onze overgave aan zijn heilige Wil, 

 - de “wierrook” van onze akten van liefde, 

 - en het “mirre” van onze pijnlijke FIAT’s. 

 Wat een rijkdom bereiden wij ons voor! Wij die zo gelukkig zijn van 
samen te komen voor onze religieuze bijeenkomsten, omdat eenzelfde 
liefde ons verenigt, wat zal het wel niet zijn als wij de eeuwige vreugden 
mogen smaken? Hoe vaak zegt men ons, ’s avonds na onze broederlijke 
bijeenkomsten, waar Jezus, Maria en de Kerk onze elans van liefde 
ontvangen: “Dat was een hemelse dag.” 

 Wel, het is de Hemel die ons het Kind-God brengt en die van ons 
vraagt Het waardig te zijn… 

   - Zo sprak de Vrouwe. Moge Zij voor altijd gezegend zijn. 

Gebed over de gaven 

God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaard deze gaven die wij 
U aanbieden door de oneindige verdiensten van de Koning der koningen 
en van de Vorstin der aarde. Mogen de vruchten van het aanvaarde, 
beminde en aangeboden Kruis in ons ontkiemen, als antwoord op de gave 
van de Hemel die het Kind-God heeft gebracht. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 

Communietekst  

LECTOR: Net als de Wijzen werden geleid door de ster, zijn wij gekomen 
met geschenken om de Heer te aanbidden. 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, wij bidden U om door deze 
communie in ons de honger naar de eeuwige vreugde te doen toenemen. 
Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid onze wereld leiden naar zijn 
ultieme bestemming, zodat de Wil van God in het Koninkrijk van de 
Zevende Dag eindelijk volbracht mag worden op Aarde zoals in de Hemel. 
Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


