
HET FEEST VAN HET HEILIG SACRAMENT 

Openingsgebed 
Laat ons bidden: God van liefde en van goedheid, tijdens het heilig 
avondmaal wordt de nacht verdreven door de werkelijkheid van de 
schaduw en het licht. Verleen ons dat wij op dit andere scharnierpunt van 
de tijd door de nieuwe Eucharistie de getuigen mogen zijn van het 
grandioze mysterie van de re-integratie van onze mensheid in uw 
goddelijk Plan. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Thomas van Aquino) 

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 de voornaamste strofen uit de sequentie “Lauda 

Sion”, opgesteld door Thomas van Aquino ter ere van de 
Eucharistie. Er staat geschreven: 

 Loof, o Sion, uw Verlosser, loof uw Koning en uw Herder met 
lofzangen en liederen. Heden wordt een bijzondere reden tot lof gegeven: 
het levend en levengevend Brood, waarvan wij met zekerheid weten dat 
het aan de tafel van het Heilig Avondmaal aan de twaalf apostelbroeders 
werd gegeven. 

 Zing luid uw lof uit volle borst; zoet en schoon klinke de jubel van uw 
hart. Want plechtig vieren wij de dag waarop de instelling van deze Heilige 
Tafel herdacht wordt. Aan deze tafel van de nieuwe Koning heeft het 
nieuwe Paaslam der nieuwe Wet  het oude Pasen opgeheven. Het 
nieuwe doet het oude wijken, de waarheid, de openbaringen en het licht 
verdrijven de nacht. Christus heeft bevolen tot zijn gedachtenis te doen 
wat Hij deed tijdens het Avondmaal. Voor ons, christenen, is het een 
geloofswaarheid dat het brood verandert in het Vlees (Lichaam) van de 
Heer en de wijn in zijn Bloed. 

 Onder verschillende gedaanten, die geen werkelijkheid meer zijn, 
maar teken, schuilen hoogverheven werkelijkheden. De spijs is het Vlees, 
de drank is het Bloed, maar toch is Christus geheel tegenwoordig onder 
elk van beide gedaanten. Door degene die Hem nuttigt, wordt Hij niet 
verbrokkeld, noch gebroken of verdeeld, maar ongeschonden ontvangen. 



 Is er één die Hem nuttigt of zijn er duizend die Hem nuttigen, de 
eerste ontvangt niet meer dan de laatste en Hij- zelf wordt door het 
nuttigen niet verteerd. 

 Wordt het Sacrament gebroken, twijfel dan niet, maar gedenk dat 
onder een deel evenveel tegenwoordig is als onder het geheel. Christus 
zelf wordt niet verdeeld, alleen het uitwendig teken wordt gebroken, 
waardoor noch zijn Tegenwoordigheid, noch zijn Persoon verminderd 
wordt. Zie, het brood der Engelen is de spijs geworden voor ons, aardse 
reizigers; het is waarlijk het Brood der kinderen dat niet voor de honden 
mag geworpen worden. Goede Herder, waarachtig Brood, Jezus, ontferm 
U over ons; voed ons, bescherm ons, laat ons het eeuwig heil zien in het 
land der levenden. Amen. 

 - Dit waren de voornaamste strofen uit de sequentie “Lauda Sion” van 
het Feest van het Heilig Sacrament. Wij danken God. 

Tussenzang  (Ps 147) 

R./ Verheerlijkt de Heer, Jeruzalem ! 

Verheerlijkt de Heer, Jeruzalem! 
Prijs, o Sion, uw God! 
Hij versterkt de grendels van uw poorten, 
zegent in uw midden uw zonen. R./ 

Hij die vrede schept in uw gebied, 
u verzadigt met kostelijke tarwe; 
die zijn aanzegging zendt naar de aarde, 
hoe haastig rept zich zijn woord. R./ 

Jakob heeft Hij zijn woorden onthuld, 
Israël het bestel van zijn wetten. 
Nooit heeft Hij aldus één volk behandeld. 
Zijn bestel is voor anderen verborgen. R./ 

Tweede Lezing (Mc 14, 12-16, 22-26) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. In het hart van het Koninkrijk zal er altijd 
het Lichaam en het Bloed van Jezus-Christus-Paul-Marie zijn. Alleluia. 

PRIESTER:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Marcus. R/ Lof zij U, Christus. 



 Op de eerste dag van het ongedesemde brood, de dag waarop men 
het paaslam slacht, zeiden de leerlingen tot Hem: “Waar wilt Gij dat wij 
voorbereidselen gaan treffen, zodat Gij het paasmaal kunt houden?”  

 Hij zond daarop twee van zijn leerlingen uit met de opdracht: “Gaat 
naar de stad en daar zult ge een man tegenkomen die een kruik water 
draagt; volgt hem en zegt aan de eigenaar van het huis waar hij 
binnengaat: De Meester laat vragen: Waar is de zaal voor Mij, waar Ik met 
mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal u dan een grote 
bovenzaal laten zien met rustbedden en van al het nodige voorzien; maakt 
daar alles voor ons klaar.” 

 De leerlingen vertrokken, gingen de stad binnen, vonden alles zoals 
Hij het hun gezegd had en maakten het paasmaal gereed. Onder de 
maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met 
de woorden: “Neemt, dit is mijn Lichaam.”  

 Daarna nam Hij de beker en na het uitspreken van het dankgebed 
reikte Hij hun die toe en zij dronken allen daaruit. En Hij sprak tot hen: 
“Dit is mijn Bloed van het Verbond, dat vergoten wordt voor velen. 
Voorwaar, Ik zeg u: Ik zal niet meer drinken van wat de wijnstok 
voortbrengt tot op de dag waarop Ik het, nieuw, zal drinken in het 
Koninkrijk van God.” 

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

Derde Lezing (LL VII, p. 346-348) 

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: 

 Zie, ik voel een afschuwelijk lijden, dat me totaal benauwt, en ik 
“weet” dat ik het lijden ondervind dat de Verlosser gekend heeft, toen de 
Wil van zijn Vader zich in Hem openbaarde en Hij op een innerlijk bevel 
aan zijn apostelen moest zeggen: “Wie mijn Vlees eet en mijn Bloed 
drinkt, zal het eeuwig leven hebben.” 



 Een verschrikkelijk lijden voor de God-Mens, verscheurd tussen de Wil 
van de Vader, die Hem vraagt deze woorden uit te spreken, wetende dat 
de apostelen deze woorden niet zullen begrijpen, én tussen de gevoelens 
van onwaardigheid die Hem toen benauwden. 
 Wat de Verlosser heeft kunnen lijden, is onbeschrijfelijk…! En dan 
“zie” ik plotseling mijn persoon geleidelijk aan slinken en zo klein worden, 
zo klein, dermate klein, dat er niets meer overblijft dan een zandkorrel… 
 Maar op hetzelfde moment stijgt het zandkorreltje heel snel omhoog 
en plaatst zich in de hostie die geconsacreerd gaat worden als de 
woorden: “Dit is Mijn Lichaam, dit is Mijn Bloed” uitgesproken worden. En 
ik “verneem” dat voortaan deze woorden: “Dit is mijn Lichaam, dit is mijn 
Bloed”, tegelijk het Werk zullen symboliseren van de Verlossing dat 
voltooid is door de Verlosser, en het Werk van de Mede-Verlossing dat 
voltooid is door de Mede-Verlosseres. 
 Ik word bedwelmd door een onuitsprekelijke vrede, in bewondering 
voor alles wat ik “zie”…  

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

Gebed over de gaven 
God-als-Vader en Onbevlekte-als-Moeder, wil dit brood en deze wijn 
aannemen; wij bieden ze U aan door de Zoon en de Dochter die ons alles 
hebben gegeven. Dat het mysterie van het lijden, dat verbonden is met 
hun gehoorzaamheid, in ons het verlangen mag doen toenemen om U te 
prijzen, terwijl we - in navolging van Hen - voortgaan op de weg van uw 
Wil. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst (Joh, 6,56) 

LECTOR:  Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, verteer ons door deze 
heilige Communie met het vuur van uw Liefde. Dat de Geest van 
Heiligheid en van Waarheid onze ziel in aanbidding mag houden, opdat zij, 
verenigd met het Lichaam en met het Bloed van de Totale Christus, eens 
als graankorrel kan worden verheven in de Hostie. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 


