
De Zondag van de Verantwoordelijkheid 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, geef aan uw dienaars en 
dienaressen de genade om het goddelijke plan te ontvangen, om zo te 
werken aan de verwezenlijking daarvan. Moge het feit dat we ons bewust 
zijn van de ernst van onze tijd, onze wil opwekken en aanvuren om op 
verantwoordelijke wijze te handelen, met het oog op het Koninkrijk. Door 
de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (41e + 51e boodschap) 

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 boodschappen van de Vrouwe 
van alle Volkeren. 

 Er staat geschreven:  

 Ik waarschuw de christenmensen en zeg: ziet toch de ernst van deze 
tijd. Sluit uw handen ineen. Plant het kruis toch midden in de wereld. Gij 
zijt allen verantwoordelijk voor uw taak die gij in deze tijd te vervullen 
hebt. Laat u niet naar de verkeerde geest brengen. 

Later gaat de Vrouwe verder: Het Rijk Gods is meer nabij dan ooit, 
heb Ik gezegd. Volkeren, weet gij wel wat dat gaat betekenen? Weet gij 
wel, volkeren, dat gij verantwoordelijk zijt? Gij, hogeren in deze wereld, 
misleidt uw kinderen niet, misleidt de minsten der mijnen niet. Gij zijt 
verantwoordelijk tegenover uw Heer Jezus Christus.” En nogmaals zegt de 
Vrouwe met klem: “Gij zijt verantwoordelijk.” 

  - Dit was een fragment uit de boodschappen van de Vrouwe van alle 
Volkeren. Wij danken God. 

 

 

 

 



Tussenzang  

R./ Luistert heden dan naar zijn stem en weest niet halsstarrig. 

Komt, Iaat ons de Heer met gejubel begroeten, 
juichen wij toe de Rots van ons heil. 
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, 
Hem met liederen eren.  R./ 

Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen, 
neerknielen voor Hem die ons schiep. 
Hij is onze God en wij zijn volk, 
Hij is de herder en wij zijn kudde. R./ 

Luistert heden dan naar zijn stem: 
weest niet halsstarrig als eens in Meriba, 
Waar uw vaderen Mij wilden tarten 
ofschoon zij mijn daden hadden gezien.  R./ 

Tweede Lezing (Joh. 15, 22-27) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Elke persoon is verantwoordelijk voor de 
ontvangst die hij verleent aan het Woord van God. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Was Ik niet gekomen en had Ik niet tot hen gesproken, zij zouden 
geen schuld hebben. Nu echter hebben zij voor hun zonde geen 
verontschuldiging. Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. Had Ik onder hen 
geen werken verricht die niemand anders verricht heeft, zij zouden geen 
schuld hebben. Maar nu hebben zij deze gezien en toch zowel Mij als mijn 
Vader gehaat.  

 Maar het woord moest vervuld worden dat in hun Wet geschreven 
staat: Zij hebben Mij gehaat zonder reden. Wanneer de Helper komt, die 
Ik u van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid die van de Vader 
uitgaat, zal Hij over Mij getuigenis afleggen. Maar ook gij moet getuigen, 
want vanaf het begin zijt gij bij Mij. 

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



Derde Lezing (vol. V, p. 63-64) 

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: 

 De gebeurtenissen in het leven van elk wezen vormen de 
oriëntatiepunten, de basislijnen die als aanwijzing dienen om het 
bouwwerk goed op te kunnen richten. 

 De ziel behoudt volledig haar vrijheid. Ze kan een kunstwerk bouwen 
door de meest stevige en zuivere materialen te gebruiken en door met 
vertrouwen het goddelijke plan te volgen. Hierdoor ervaart ze ook een 
vrede en een buitengewone soepelheid.  

 Of ze kan afwijken en wegzinken in de duivelse afgrond, want ook 
Satan maakt zijn plannen. Zijn bouwsteiger is gebaseerd op de 
hoofdzonden. 

 Het leven dat er makkelijk uitziet, weeft een onzichtbare sluier 
waardoor de ziel wordt ingekapseld, de ziel die zich laat vangen. 

 Ja, elke ziel is een PROJECT waarbij God het overlaat aan de mens om 
het te verwezenlijken. Wat is het groots en wat een zware 
verantwoordelijkheid hebben wij! God helpt bij de verwezenlijking van zijn 
PROJECT door de gebeurtenissen en de personen die om ons heen leven. 

 Later, in de definitie van de Communauteit van de Vrouwe van alle 
Volkeren, verduidelijkt Marie-Paule dat men bij het handelen altijd “de 
rechten en de plichten van de persoon moet respecteren, en ook zijn 
autonomie en zijn reputatie moet beschermen. Tegelijkertijd wordt ook 
iedereen verantwoordelijk gehouden voor zijn daden en de gevolgen 
daarvan.” 

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

 
 
 



 
Gebed over de gaven 
God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, wij bieden deze gaven aan 
door de oneindige verdiensten van de Zoon en van de Dochter. Moge de 
getuigenis van onze woorden en onze daden de zielen die ons 
toevertrouwd zijn dichter bij de gehele Godheid brengen. Door de Heer en 
de Vrouwe. Amen. 

Communietekst  
LECTOR: “Verkondig aan alle naties om de geboden te behouden die ik 

jullie gegeven heb.” (Mt. 28,20) 

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, maak ons door de genade 
van deze eucharistische communie tot getuigen van de Waarheid, die uw 
goddelijk project ten gunste van de mensheid volledig aannemen. Moge 
de Geest van Vrede en Liefde ons helpen om iedere dag de rechten en de 
plichten van de mens beter te respecteren, om zo verantwoordelijk te zijn 
voor onze daden en de gevolgen daarvan. Door de Heer en de Vrouwe. 
Amen. 


