
DE TOTALE VERNIETIGING 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. God van liefde en vrede, door de totale vernietiging wilde 
U het hele wezen vergoddelijken van Hem en van Haar, die ermee 
instemden om hun missie te voltooien. Schenk aan allen die in hun 
mysterie geloven om te getuigen van de genade die door Hen wordt 
aangeboden, in onze Tijd. 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 uittreksel van het voorwoord van Leven uit 

Liefde, voorbereid door Raoul Auclair, die de heilige Raoul-
Marie is geworden in de Kerk van Johannes. 

 Er staat geschreven:  

 Men is geneigd te geloven dat het mysterie iets zichtbaars is, 
imponerend en verbazingwekkend. O, wat imponeerde Jezus in de 
totaliteit van het Mysterie toch weinig! Uiteraard ging Hij niet 
onopgemerkt voorbij. Hij trok de kleintjes aan, Hij gaf aanstoot aan de 
groten. Het was pas op het einde – het volledige einde: de Opstanding en 
Pinksteren – dat eindelijk alles duidelijk werd. 

 Toen bevond men zich in de dagen van de Verlossing. Vandaag zijn we 
in die van de Mede-Verlossing... 

 Wel, het geheim van Leven uit Liefde is een mysterie dat vergelijkbaar 
is met het mysterie van de Mede-Verlossing. Het mysterie van de Mede-
Verlossing is het doel; het gelijk worden aan Christus, dat is de wijze 
waarop dat verwezenlijkt moet worden. En de persoon die God op deze 
moeilijke weg heeft geleid, ging deze weg in de duisternis. Zij moest de 
weg opnieuw volgen die Jezus in zijn Passie volgde; Zij moest opnieuw in 
de omstandigheden van een gewoon leven, doormaken wat de Heiland 
leed in de vervulling van de Verlossing. 
 - Dit was een fragment uit het voorwoord van Leven uit Liefde. Wij 
danken God. 



Tussenzang  

 - R./ Heer, laat uw licht over ons opgaan. 

Als ik U roep geef mij antwoord, 
God, die mij recht verschaft. R./ 

Gij, die mij redt uit verdrukking, 
wees mij genadig, verhoor mijn gebed. R./ 

Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt: 
altijd verhoort Hij mij als ik Hem roep. R./ 

Zegt men: wie brengt ons geluk? 
Heer, laat uw licht over ons opgaan. R./ 

Als ik mij neerleg slaap ik gerust, 
Gij maakt mij vrij van zorgen. R./ 
 
Tweede Lezing (Joh 19, 25-30) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. “Alles is volbracht”, want, in het 
goddelijke Vuur is “het wezen volledig vergoddelijkt”. Alleluia. 

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

ALLEN:    Lof zij U, Christus. 

 Dichtbij bij Jezus’ kruis stonden zijn moeder, de zuster van zijn 
moeder, Maria de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn 
moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn 
moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon.” Vervolgens zei Hij tot de leerling: “Zie 
daar uw moeder.” En van dat ogenblik achantf nam de leerling haar bij 
zich in huis. 

  Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus, opdat de Schrift 
vervuld zou worden: “Ik heb dorst.” Er stond daar een kruik vol zure wijn. 
Ze doopten er een spons in, staken die op een hysopstengel en brachten 
die aan zijn mond. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij: “Het 
is volbracht.” Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest. 

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



Derde Lezing (VII, p. 115) 

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: 

 Hoe meer God de ziel binnendringt, hoe meer de ziel lijdt want het 
goddelijke verslindt haar net zoals vuur ijzer laat gloeien. 

 Plots begrijp ik het... 

 De zuiveringen beïnvloeden gedeeltelijk het lichaam, als we dat zo 
mogen stellen, maar de totale vernietiging, dat is tegelijk dat het hele 
wezen onderworpen wordt aan de zuivering. De totale vernietiging is het 
vuur dat verslindt, dat ALLES verzwelgt. Vervolgens is er niets menselijks 
meer over. Alles in het wezen is vergoddelijkt. 

 Wanneer ik nu denk aan de Heiland, dan zie ik in een nieuw licht 
waarom een God werd gekruisigd. De Heiland had de lange fase aanvaard 
van de totale vernietiging totdat er niets menselijks meer over was in 
Hem. Hij was echt God, de Zoon van God op deze aarde, in de volledige 
betekenis van het woord. O! Wat is dat groot! 

 Op mijn knieën zou ik zulke dingen willen schrijven. Ja, Jezus begreep 
beetje bij beetje, naarmate Hij aanvaardde om gezuiverd te worden, de 
rol van de Verlossing die Hij zou spelen met Maria en Jozef. Alle drie 
gingen ze voort in de vreselijke nacht. 

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

Gebed over de gaven 

God de Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, wil dit brood en deze wijn 
die we U aanbieden, aanvaarden, door de verdiensten van uw geliefde 
Zoon en uw geliefde Dochter. Met deze gaven vragen we U om het "ja" 
aan te nemen van elke ziel die van God is doordrongen en die zich laat 
zuiveren. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

 



Communie-tekst (Ps 19,6) 

LECTOR: Dankbaar dat we gered zijn, verkondigen wij de naam van onze 
God.  

Gebed na de communie 

Laat ons bidden, Jezus Christus en Paul-Marie, door deze eucharistie, 
teken en sacrament van uw volledige vernietiging, en ten bate van de 
verloste en herstelde mensheid, doe onze harten branden van het vuur 
van uw Liefde. Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid alle zielen 
verlichten die, aangetrokken door de Hostie, leven in de hoop van het 
Koninkrijk. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


