
DE LIEFDE STERKER ALS DE HAAT 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. God van liefde en vrede, wiens wijsheid onze gedachten 
overstijgt, U nodigt ons uit om de wang aan te bieden aan degene die ons 
slaat en om te geven aan degene die wil nemen van hetgeen wij bezitten. 
Moge uw genade overvloedig zijn in allen die het geluk kennen om te 
leven volgens uw Wil. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing 

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 Dhammapada, een bloemlezing 

met de onderrichtingen van Siddharta Gautama, die men de 
Boeddha noemt (de Ontwaakte), hij leefde vijf eeuwen voor 
Christus in India.  

 Er staat geschreven:  

 Alle mentale toestanden worden gecreëerd door de geest van de 
mens. Als een man spreekt of handelt met een boze geest, dan volgt het 
lijden hem zo direct als het wiel de hoeven van de os volgt bij het trekken 
van een wagen. Maar als een man spreekt en handelt met een gezuiverde 
geest, dan vergezelt het geluk hem van zo dichtbij als zijn onafscheidelijke 
schaduw. 

 “Hij heeft me vernederd; hij heeft mij misbruikt; hij overwon mij; hij 
heeft me bestolen.” - Bij degenen die zulke gedachten koesteren, neemt 
de haat nooit af. Maar bij degenen die dergelijke gedachten verwerpen, 
verdwijnt de haat. 

 In werkelijkheid neemt haat nooit af met haat: ze wordt gekalmeerd 
door de liefde; dat is een eeuwige wet. [...] 

 Het kwade wezen klaagt in deze wereld en klaagt in de andere. In 
beide staten klaagt hij. Hij kreunt, hij is van streek als hij de onreinheid van 
zijn daden ziet. 



 Het deugdzame wezen verheugt zich zowel in deze wereld als in de 
andere. In beide staten verheugt hij zich. Hij is tevreden en buitengewoon 
gelukkig wanneer hij de zuiverheid van zijn handelen ziet. 

 - Dit was een fragment uit een bloemlezing met de gedachten van 
Boeddha. Wij danken God. 

Tussenzang   

 R./ Zalig hij die de Heer bemint. 

Gelukzalig is de man, die de Heer vreest; 
die zijn wil geheel liefheeft! 
Zijn nageslacht zal geweldig zijn op aarde;  
het geslacht der oprechten zal gezegend worden. R./ 

Hij is een licht in de duisternis voor de rechtvaardigen, 
hij is genadig, barmhartig en zachtmoedig. 
Hij heeft medelijden met de zwakken, 
hij toont zich ieders liefde waardig. R./ 

Hij betrouwt op Gods’ genade; 
hij vreest voor schande, leed noch schade. 
Wel ondersteund, zal hij niet wijken, 
zijn eer blijft tot in eeuwigheid ! R./ 

Tweede Lezing (Lc 6, 27-32, 35, 45) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. De Liefde is sterker dan de haat; sterker 
dan alles, want zij is naar het beeld van God. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Tot u die naar Mij luistert zeg Ik: Bemint uw vijanden, doet wel aan 
die u haten, zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u 
mishandelen. Als iemand u op de ene wang slaat, keert hem ook de 
andere toe; en als iemand uw bovenkleed van u afneemt, belet hem niet 
ook uw onderkleed te nemen. Geeft aan ieder die u iets vraagt, en als 
iemand wegneemt wat u toebehoort, eist het niet terug. Zoals gij wilt dat 
de mensen u behandelen, moet gij het hun doen. 



 Als gij bemint wie u beminnen wat voor recht op dank hebt ge dan? 
Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben. 

 Neen, bemint uw vijanden, doet goed en leent uit zonder erop te 
rekenen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn, dan zult ge 
kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers ook goed is voor de 
ondankbaren en slechten. 

 Een goed mens brengt uit de schat van goedheid in zijn hart het 
goede tevoorschijn, maar een slechte uit zijn schat van slechtheid het 
slechte; want zijn mond spreekt waar zijn hart van overloopt. 

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

Derde Lezing (LL, Aanh. IV, p. 53) 

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”, Aanhangsel IV, schrijft Marie-Paule: 

 Ik zag wat liefde en haat tot stand hebben gebracht, net als in de tijd 
dat Christus in deze wereld was. De Liefde was aanwezig, maar de 
doldrieste menigte heeft de overvloedige genade niet begrepen. De 
leerling staat niet boven zijn meester, altijd zijn de liefde en de haat 
elkaars tegenpolen. Liefde triomfeert, opent de weg en dringt door tot in 
de Hemel om te voorkomen dat de bliksem toeslaat. 

 O God van liefde, voor deze overwinning van liefde prijs ik U in deze 
tijd van de Mede-Verlossing, die het koninkrijk van duizend jaar opent. 
Één dag, want “Duizend jaar zijn als één Dag”, volgens de Traditie. 

 O God, ik prijs U voor dit geluk dat het mijne is. Uw Wil, Heer, is onze 
vrijheid; dit begrijpen en beleven is het grootste Goed. Uw wijsheid, Heer, 
overstijgt onze gedachten. 

 O God-Drie-eenheid, door Maria de Onbevlekte, heb medelijden met 
de arme mensheid. Door uw zo Smartvol en Onbevlekt Hart, gezegende 
Moeder, hebt U beloofd te triomferen. - Zo sprak de Vrouwe. Moge Zij 
voor altijd gezegend zijn. 



Gebed over de gaven 
God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaard deze offergaven 
die wij U aanbieden door de rijkdom van de Harten van de Zoon en de 
Dochter. Leer ons om in navolging van Hen het goede te volbrengen en 
om lief te hebben, zodat wij ons in deze en in de andere wereld kunnen 
verheugen. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communie-tekst (cf. Ps 102, 2) 

LECTOR:  Zegen de Heer, O mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.  

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, geef ons door deze 
communie een nederig en goed hart, dat in staat is om de harten te 
verzachten van degenen die niet weten hoe ze lief moeten hebben. Moge 
in deze Tijd van het Koninkrijk, de Geest van Heiligheid en Waarheid ons 
de wegen van liefde wijzen, de liefde die hierbeneden moet triomferen. 
Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


