
De opstijging van de ziel naar God 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. God van Licht en Liefde, door uw Zoon en uw Dochter 
roept Gij ons naar de toppen. Geef ons de genade om Hen te dienen en te 
volgen door ons leven hierbeneden te verloochenen en te verliezen, zodat 
we het kunnen opnemen in het eeuwig Leven bij U. 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 
Paulus aan de Korintiërs. 

 Er staat geschreven:  

 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 Paulus aan 
de Korintiërs. Wij danken God. 

 

 

 

 



Tussenzang (Ps 132) 

R./ Rijs op, Heer, en kom naar uw rustplaats. 

Wij hoorden ervan in Efrata 
en vonden de ark in de velden van Jaär. 
Laten wij binnengaan waar Hij verblijft, 
vallen wij neer voor Gods voetbank. R./ 

Uw priesters gekleed in gerechtigheid, 
uw heiligen dansend van vreugde. 
Omwille van David, uw dienaar, 
verstoot uw gezalfde niet. R./   

Want God heeft de Sion gekozen, 
haar als zijn zetel gewild. 
Hier is mijn rustplaats voor eeuwig, 
hier zal Ik wonen, dit is mijn keus. R./   

Tweede Lezing (Joh 12, 24-26, 31-32) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. In zijn immense Plan van Liefde roept God 
alle mensen van de Aarde om op te stijgen tot bij Hem. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de graankorrel niet in de aarde valt 
en sterft, blijft hij alleen: maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. 
Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld 
haat, zal het ten eeuwigen leven bewaren. Wil iemand Mij dienen, dan 
moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als 
iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. […] Nu heeft er een oordeel 
over deze wereld plaats, nu zal de vorst dezer wereld worden 
buitengeworpen; en wanneer Ik van de aarde zal zijn omhooggeheven, zal 
Ik allen tot Mij trekken.” 

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



Derde Lezing (LR 153, p. 6 en 8) 

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 “Het Koninkrijk” van januari 2002 schrijft Marie-Paule: 

 De onmetelijkheid van het licht waarin de stem van de Vader 
weerklonk, trekt mij krachtig aan en ik “zie” mijn totale wezen (lichaam en 
ziel) dat opstijgt naar boven, zo hoog dat ik het gewelf “zie”, namelijk de 
koepel van deze lichtende uitgestrektheid. Meer nog, mijn opstijging 
wordt onderbroken omdat ik met mijn hoofd de ovale begrenzing van de 
koepel van de Totale Aarde raak… 

 De heilige Aartsengel Gabriël legt mijn opstijgingen naar Daarboven 
uit: 

 “Na het vertrek van de Aarde volgt het ‘zicht’ van de lichtende 
onmetelijkheid. In dit mooie kristallen licht had de eerste opstijging plaats 
met zijn eindhalte in het aards Paradijs. Vervolgens was er de tweede 
opstijging, het was en blijft nog steeds het onvergetelijke licht, het licht 
van de heerlijkheid van het hemels Paradijs; en de derde opstijging die 
eindigt bij het gewelf.” 

 Hoe vaak hebben deze opstijgingen wel niet plaatsgevonden voor het 
oog van mijn ziel, als om haar te doordringen van de oproep naar de 
hoogten! Wat een schitterend Werk wil God nader doen kennen in het 
komende millennium, wanneer de wereld zal leven van God en voor God! 
Vervolgens kleurt het licht zachtjes roze en het wordt me vaak “getoond” 
als een boog van licht! De dagen gaan voorbij en beetje bij beetje gaat het 
roze over in rood, gesluierd in mysteries… 

 Enige tijd later “zie” ik opnieuw een onmetelijkheid van rood licht, 
daar waar GOD-LICHT, GOD-LIEFDE zich bevindt, het gewelf waar mijn ziel 
zonder ophouden in gelukzaligheid vertoeft. Alles bezingt de Heerlijkheid 
van God en vertelt ons over zijn schitteringen 

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



Gebed over de gaven 

God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, met deze offergaven van  
brood en wijn die wij U aanbieden en die het Lichaam en het Bloed van de 
Totale Christus zullen worden, wil ook ons leven aanvaarden, dat als de 
graankorrel geroepen is om in de aarde te vallen en te sterven aan deze 
wereld om veel vrucht te dragen. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

 

Communietekst  

LECTOR: Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien!  

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, moge de 
Eucharistie van de Zoon en de Dochter ons gehele wezen omvormen, 
vervullen en opstuwen naar de lichtende onmetelijkheid, ondanks onze 
zwakheden, om daar uw heerlijkheid te bezingen en om alleen nog maar 
te leven in U en voor U. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


