
De God van de kleinen 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, Gij die ook vandaag nog U 
heeft willen openbaren aan de allerkleinsten, geef ons te leven in de 
trouw aan het dubbele Gebod van uw Liefde. Zo kunnen we elke dag meer 
bijdragen, naar onze kleine maat, aan uw Werk en aan uw Koninkrijk. Door 
de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (27ste boodschap, 11 februari 1951) 

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:  

 De Vrouwe zegt: “Kind, dit gebed is zo eenvoudig en kort, dat ieder in 
zijn eigen taal het kan zeggen voor zijn eigen kruis. En die geen kruis 
hebben, zeggen het voor zichzelf. Dit is de boodschap die Ik juist vandaag 
wil zeggen, omdat Ik nu kom zeggen dat Ik de zielen wil redden. Werkt 
toch allen mee aan dat grote werk der wereld. Als toch ieder mensenkind 
voor zichzelf probeert dit na te volgen.” 

 Dan steekt de Vrouwe een vinger op en zegt: “Vooral in het eerste en 
voornaamste gebod: Liefde.” 

 Met grote letters zie ik nu dit woord geschreven staan. “Laten ze 
daarmee beginnen”, zegt de Vrouwe en voegt eraan toe: 

 “En dan zullen de kleinen dezer wereld zeggen: wat kunnen wij 
daarmee beginnen? De groten immers zijn het die ons dit aandoen.” 

 “En dan zeg Ik tot de kleinen: als gij de Liefde in alle finesses 
doorvoert onder elkander, hebben ook de groten geen kans. Ga tot uw 
kruis en zeg wat Ik u voorgesproken heb en de Zoon zal het verhoren.” 

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

 



Tussenzang (Ps 114) 

R./ De Heer is zachtmoedig en heeft medelijden. 

Ik mag weer leven onder Gods oog in 't land van de levenden. 
De Heer heb ik lief, want Hij luistert, 
Hij hoort mijn smekende stem; 
Hij heeft mij aandacht geschonken 
telkens als ik tot Hem riep. R./ 

De Heer is goed en rechtvaardig,  
barmhartig is onze God. 
Eenvoudigen biedt Hij bescherming;  
Hij heeft mij gered uit de nood. R./ 

De Heer ontrukte mijn ziel aan de dood, 
Hij droogde mijn tranen en steunde mijn voet. 
Ik mag weer leven onder Gods oog  
in 't land van de levenden. R./ 
   
Tweede Lezing (cf. Mt 25, 31-40) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. De Hemel verkiest altijd zich te richten tot 
de kleinen, want zij zijn ontvankelijker voor zijn woorden en 
aansporingen. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Wanneer de Mensenzoon komt 
in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen 
op zijn troon van glorie. Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht 
worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder scheiding 
maakt tussen schapen en bokken. De schapen zal Hij plaatsen aan zijn 
rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. 

 Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: "Komt, 
gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u bereid is 
vanaf de grondvesting der wereld. 



 Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en 
gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij 
opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt 
Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht".  

 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: "Heer, 
wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig 
en U te drinken gegeven? En wanneer zagen wij U als vreemdeling en 
hebben U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? En wanneer zagen 
wij U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken?" 

 De Koning zal hun ten antwoord geven: "Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij 
gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor 
Mij gedaan".  

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

Derde Lezing (LR 47, p. 14) 

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 december 1986 schrijft Marie-Paule: 

 Om mijn gedachte te beëindigen voor wat betreft het werk van God, 
ontleen ik vanmorgen deze woorden aan het Evangelie: 

 “In die tijd sprak Jezus: Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, 
omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en 
verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan de kleinen. Ja, Vader, zo 
heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. 
Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij 
de Zoon en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.” 

 Marie-Paule vult aan: 

 Deze woorden van de Zoon aan zijn Vader zet ik spontaan om in een 
vernieuwd gebed:  



 Ja, Moeder van de hemel en van de aarde, ik prijs U: wat Gij 
verborgen houdt voor wijzen en verstandigen, dat openbaart Ge aan de 
allerkleinsten. Ja, Moeder, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn 
Moeder in handen gegeven; niemand kent de Dochter, tenzij de Moeder, 
en niemand kent de geheimen die de Moeder me wil openbaren, tenzij de 
Dochter en hij aan wie de Dochter het wilt openbaren. 

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

Gebed over de gaven 
God de Vader en de Onbevlekte Moeder, oorsprong en bestemming van 
alle liefde, aanvaard met de offergaven van uw Zoon en Dochter die wij U 
vandaag aanbieden ook de gaven van alle mensen van goede wil, die 
zoeken om U te kennen, te dienen en lief te hebben in alle kleinen die hen 
zijn toevertrouwd. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communie-tekst  

LECTOR: Wij hebben de liefde van onze God herkend; wij geloven het: God 
is liefde. 

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, door de gave van deze 
Eucharistie, maakt U zich tot de God van de kleinen. Moge de Geest van 
Heiligheid en Waarheid ons hart ontvankelijk houden voor de grootsheid 
van dit Mysterie van Liefde dat in onze Tijd werd geopenbaard. Opdat ook 
wij kunnen opstijgen naar U en steeds meer worden wat we in de 
communie ontvangen. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


