
De drie Werelden en de Hemel van God 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. Allerhoogste God, Gij hebt ons de Weg, de Waarheid en 
het Leven geopenbaard om alle mensen naar U op te trekken. Verschaf 
aan de ruimhartige ziel die het nodige lijden aanvaardt om van de ene 
naar de andere wereld op te stijgen, de nodige genaden om te volharden 
op de weg van de trouw. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (2 Kor 12, 1-5) 

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 de tweede brief van de Heilige 
Apostel Paulus aan de Korintiërs. 

 Er staat geschreven:  

 Moet er geroemd worden? Het dient wel nergens toe, maar dan kom 
ik nu tot visioenen van openbaringen van de Heer. Ik ken een mens in 
Christus, die veertien jaar geleden, in het lichaam of buiten het lichaam, ik 
weet het niet, God weet het... die mens werd weggerukt naar de derde 
hemel. Van die mens weet ik dat hij met het lichaam of zonder het 
lichaam, ik weet het niet, God weet het, dat hij werd weggerukt naar het 
paradijs en onzegbare woorden vernam, die geen mens mag uitspreken. 
Op zo iemand wil ik roemen. Voor mijzelf wil ik alleen roemen op mijn 
zwakheden. 

 - Dat was een fragment uit de tweede brief van de Heilige Apostel 
Paulus aan de Korintiërs. Wij danken God. 

 

 

 

 



Tussenzang (Ps 23, 1-6) 

 R./ Toon ons, Heer, de weg naar het Allerheiligste. 

Van de Heer is de aarde en al wat zij draagt, 
de wereld en wie haar bevolken: 
want Hijzelf heeft haar op de zeeën gesteld, 
op de stromen heeft Hij haar gegrondvest. R./ 

Wie mag dan bestijgen de berg van de Heer, 
wie mag staan in zijn heilig domein? 
Die rein is van handen en zuiver van hart, 
die zijn ziel aan valsheid niet biedt. R./ 

 Van de Heer draagt de zegen hij mee, 
ontvangt recht van de God die zijn heil is. 
Aldus het geslacht van wie vragen naar Hem, 
van wie zoeken uw aanschijn: zij, Jakob. R./ 

Tweede Lezing (Joh 14, 1-6) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Van onze Aarde vertrekt een ladder die 
van wereld tot wereld opstijgt tot bij God. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 “Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook 
in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, 
dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te 
bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom 
Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij 
weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend.” Tomas zei tot 
Hem: “Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de 
weg kennen?” Jezus antwoordde hem: “Ik ben de weg, de waarheid en 
het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. 

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

 



Derde Lezing (XIII, p. 336 + XV, p. 492) 

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 Leven uit Liefde, in 1977, schrijft Marie-Paule: 

 Ik “zie” dat ik overga van de ene plaats naar de andere. Beneden is er 
een immense bol die de Aarde voorstelt. Daarboven is er een andere 
immense bol, heel duidelijk: het Aards Paradijs. 

 Ja, ik ben boven deze tweede bol, in een overgangsfase, en ik “zie” 
een derde bol, die ook immens is en zich boven mij bevindt. Ik weet niet 
wat het precies is. Ik moet afwachten, maar wat een lijden om over te 
gaan van het ene niveau naar het andere! De genaden zijn buitengewoon, 
maar het lijden onbeschrijfelijk. 

 In 1979 vervolgt Marie-Paule: 

 Daarboven “zie” ik duidelijk de plaats waar ik me bevind – plaats van 
licht – en ik “verneem” dan dat ik in het deel ben dat “LUCHT” heet. 
Onmiddellijk “zie” ik wat mij de perifere ring boven me lijkt te zijn: ik “zie” 
en ik “voel” dat ik in horizontale positie ben; ik zweef boven wat de grens 
lijkt te zijn van dit lichtende deel dat men “Lucht” noemt. Op hetzelfde 
moment “voel” ik dat er boven mij nog een andere plaats is, en ik 
“verneem” dat deze plaats het deel “VUUR” is… 

 Vervolgens “begrijp” ik, in een onbeschrijfelijke zachtheid en liefde 
die me doordringen, dat dit het GODDELIJKE VUUR is en dat de GODHEID, 
GOD, daar is. Nooit zou ik kunnen beschrijven wat ik toen heb “ervaren”. 
Ik heb het gevoel gehad van de Godheid aan te raken. 

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

 
 
 
 



Gebed over de gaven 
God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaardt deze gaven die 
wij U aanbieden door de Verlosser en de Mede-Verlosseres. Mogen wij 
door Hun volmaakte gehoorzaamheid aan uw wil, de genade verkrijgen 
om tot U te naderen, ondanks onze zwakheden. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 

Communie-tekst (Joh 17, 24) 

LECTOR: “Vader, Ik wil dat zij die Gij Mij gegeven hebt met Mij mogen zijn 
waar Ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die 
Gij Mij gegeven heb.”  

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, ondersteun ons door deze 
communie in onze opstijging naar het eeuwige verblijf. Moge de Geest van 
Heiligheid en Waarheid ons leiden tot in de volheid van het Licht en ons 
tenslotte toegang geven tot het goddelijke Vuur, in de Hemel van God. 
Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


