
DE KIEM VAN DE VERRIJZENIS 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, U verlicht ons geloof in het 
eeuwig leven door de Verrijzenis van de Heer. Moge uw wil geschieden en 
ons hele wezen transformeren, zodat ook wij op de laatste Dag deel 
kunnen hebben aan het leven van de verrezenen. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (JP II) 

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 lezing uit de algemene Audiëntie van de Heilige 

Johannes Paulus II op 4 november 1998. 

 Er staat geschreven:  

 De Heilige Geest, die het lichaam van de Verrezen Jezus heeft 
omgevormd, zal onze eigen lichamen bekleden met de glorie van Christus. 
Zoals de heilige Paulus die spreekt tot de inwoners van Athene, stuiten 
ook wij soms op afkeurende reacties ten opzichte van ons geloof in het 
eeuwig leven, dat door de Opstanding van de Heer is verlicht. 

 Het Christendom stelt zich niet tevreden met het bevestigen van een 
eenvoudige reïncarnatie, maar onderstreept de realiteit van de 
lichamelijke Opstanding van Jezus, die is verschenen, die heeft gegeten en 
gedronken met zijn discipelen na Pasen. Het is met zijn verheerlijkt 
lichaam dat Jezus is opgestaan en dat Hij leeft nabij zijn Vader. 

 Ons lichaam zal worden omgevormd in een verheerlijkt lichaam, een 
“geestelijk” lichaam dat “onbederfelijk” en “onsterfelijk” is (volgens de 
heilige Paulus in zijn eerste Brief aan de Korintiërs). Onze deelname aan de 
Eucharistie schenkt ons een voorsmaak van de omvorming van ons 
lichaam door Christus. Zijn vlees, levend gemaakt door de Heilige Geest, 
stelt ons nu al in staat om deel te nemen aan de verrijzenis en aan zijn 
verheerlijkte staat.  



 Zoals de heilige Ireneus van Lyon zegt: “Wanneer wij hebben 
gecommuniceerd, dragen onze lichamen ‘de kiem van de verrijzenis in 
zich’.” 

 - Dit was een fragment uit een algemene Audiëntie van de Heilige 
Johannes Paulus II. Wij danken God. 

Tussenzang  (Ps 15) 

 R./ Heer, Gij hebt mij de weg naar het leven getoond. 

De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker, 
Hij heeft mijn lot in zijn hand, 
steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer, 
ik val niet, want Hij staat naast mij. R./ 

Daarom ben ik vrolijk en blij van geest, 
daarom kan ik rustig gaan slapen. 
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over, 
Gij levert uw dienaar niet uit aan het bederf. R./ 

Gij zult mij de weg van het leven wijzen 
om heel mijn vreugde te vinden bij U, 
bestendig geluk aan uw zijde. R./ 

Tweede Lezing (Joh 6, 36-40) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Wanneer we het Lichaam en Bloed van 
Christus nuttigen, ontvangen we de kiem van de verrijzenis en de 
onsterfelijkheid. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Terwijl Jezus op en af naar de Tempel ging, verzamelden de Joden zich 
rondom hem. Jezus zei tot zijn volgelingen: 

 “Maar Ik zei u reeds, dat gij, hoewel gij Mij hebt gezien, toch niet 
gelooft. Al wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, 
zal Ik niet buitenwerpen. Ik ben immers uit de hemel neergedaald, niet om 
mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft; en 
dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft, dat Ik niets van wat Hij Mij 



gegeven heeft verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. 
Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, 
eeuwig leven bezit; en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.”  

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

Derde Lezing (V, p. 71, 72 en 96) 

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” schrijft Marie-Paule: 

 Dinsdag, 20 januari 1970, ik ben in de kerk. Tijdens de mis, op het 
moment van de opheffing, word ik getroffen door heftige pijnen in de 
bovenbuik. De pijnen nemen toe; ik ga te communie en ik keer moeizaam 
terug naar huis. Twee uren gaan voorbij: oedeem, benauwdheden, alles 
gaat van kwaad tot erger. 

 Gelukkig heeft Pierre vrijaf. We moeten voortmaken, ik voel het, en 
we haasten ons beiden naar de spoeddienst van het Ziekenhuis van het 
Kind-Jezus… 

 “U moet in het ziekenhuis blijven ter observatie”, zegt de cardioloog. 
Een moment van rust en ik “verneem” inwendig: 

 “Je ziet de dag van jouw opname in het ziekenhuis, maar je vertrek is 
nog ver weg…” 

 Op 22 februari “weet’ ik dat ik tijdens deze ziekenhuisopname talrijke 
etappes heb doorgemaakt. Ik “weet” dat er grote genaden zijn verdiend 
en dat de Heilige Maagd in mij iets speciaals heeft neergelegd dat ik niet 
nader kan aanduiden, maar wat zal dienen op het uur dat de Heer heeft 
vastgesteld. 

 Je kan zelfs zeggen dat ik vanaf nu een soort van onsterfelijkheid zal 
kennen. Op dit moment kan ik het niet beter uitleggen, omdat het alles is 
dat ik “weet”. 

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



Gebed over de gaven 
God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaard dit brood en deze 
wijn die wij U aanbieden, door de volmaakte gehoorzaamheid van de 
Zoon en de Dochter. Mogen deze offergaven ook het teken zijn van onze 
wil om Hen na te volgen, in het vooruitzicht van onze verrijzenis. Door de 
Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst (Joh 6,54) 

LECTOR:  “Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik 
zal hem doen opstaan op de laatste dag.”  

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, door deze communie 
dragen wij in ons de kiem van de verrijzenis, de vrucht van uw Leven en 
van uw Liefde. Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid de mensheid 
leiden naar de verrijzenis en de onsterfelijkheid gedurende de duizend 
jaar van het Koninkrijk. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


