
Het gezin in het Plan van God 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. Goede God, bron van alle geestelijke rijkdom, Gij wilt dat 
de mensheid zich inzet om het mooie ideaal en de nobele waarden van 
het gezin te handhaven en te bevorderen. Verleen aan onze wereld de 
genade om mee te werken met uw wonderlijk plan, door terug te keren 
naar de schoonheid, de vrede, de hoop en de liefde. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Johannes-Paulus II) 

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 apostolische Exhortatie 
“Familaris Consortio” van de heilige Johannes Paulus II. 

 Er staat geschreven:  

 Tot u, echtgenoten, tot u, vaders en moeders van gezinnen; tot jullie, 
jongens en meisjes, die de toekomst en de hoop zijn van de Kerk en van 
de wereld en de vitale en dynamische kern zult zijn van het gezin in het 
derde millennium dat naderbij komt. 

 (…) tot u, alle mensen die oprecht van hart bent, op welke manier u 
ook zorg hebt voor het lot van het gezin… tot u zeg ik: 

 De toekomst van de mensheid hangt af van het gezin! 

 Het is dus absoluut noodzakelijk en dringend dat alle mensen van 
goede wil zich inzetten om de waarden en de aanspraken van het gezin te 
handhaven en te bevorderen. 

 Ik voel mij verplicht een bijzondere inspanning in dit opzicht te vragen 
aan de kinderen van de Kerk. Door het geloof kennen zij ten volle het 
wonderbare plan van God; zij hebben daarom een reden te meer om zorg 
te dragen voor de werkelijkheid van het gezin in onze tijd van beproeving 
en genade. Zij moeten op bijzondere wijze liefde hebben voor het gezin. 
(…) 



 Liefde hebben voor het gezin betekent de waarden en de 
mogelijkheden van het gezin weten te schatten en die steeds bevorderen. 

 Liefde hebben voor het gezin betekent de gevaren en de rampen die 
het bedreigen onderkennen om ze te kunnen overwinnen. 

 Liefde hebben voor het gezin betekent zich moeite geven om voor het 
gezin de voorwaarden en het milieu te scheppen die de groei en 
ontplooiing daarvan begunstigen. 

 Het is bovendien een uitstekende vorm van liefde als het gezin van 
deze tijd, dat dikwijls beproefd wordt door moedeloosheid en beangstigd 
door de toenemende moeilijkheden, weer reden gegeven wordt om 
vertrouwen te hebben in zichzelf, in de eigen natuurlijke en 
bovennatuurlijke hulpmiddelen, in de zending die God het heeft 
toevertrouwd. "Het is nodig dat de gezinnen van onze tijd hun vleugels 
weer uitslaan. Het is nodig dat ze Christus volgen." 

 - Dit was een fragment uit de apostolische Exhortatie over de familie 
van de heilige Johannes Paulus II. Wij danken God. 

Tussenzang (Ps 127) 

R./ Moge de Heer ons zegenen, alle dagen van ons leven! 

Gelukkig die godvrezend zijt, 
en de weg des Heren gaat. 
Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten, 
tevreden en voorspoedig zult ge zijn. R./ 

Uw vrouw binnen in uw huis 
is als een vruchtbare wijnstok.  
En als olijftakken rond de stam 
zo staan uw zonen om uw tafel. R./ 

Ja, zo wordt elke man gezegend 
die eer geeft aan de Heer. 
Moogt gij Jeruzalem welvarend zien 
zolang uw dagen duren. R./ 
 
 

 



Tweede Lezing (MV, I, p. 240 en II, p. 517-518 - Fr. versie) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Vanaf het begin heeft God het gezin 
gewild als haard van liefde, welzijn en vrede. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Jezus zegt: 

 Het gezin bestaat en het is noodzakelijk dat het bestaat. Er is geen 
theorie of vooruitgang die deze waarheid kan bestrijden zonder 
vernietiging te veroorzaken… 

 Want een kind is niet alleen maar een wezen van vlees: het is een 
intelligentie, een hart, een geest. Geloof het: niemand anders dan de 
vader of de moeder heeft het recht en de plicht om deze intelligentie, dit 
hart en deze geest te vormen… 

 Men moet het van jongs af aan respect voor het gezin bijbrengen, het 
is het kleinste en grootste organisme van de wereld. Het kleinste ten 
opzichte van het organisme van een stad, een streek, een natie, een 
continent. Maar het is het grootste en het oudste, want het is ingesteld 
door God toen het idee van vaderland en van natie nog niet bestond. Toen 
was de gezinskern al levend en actief, de bron van het geslacht en van de 
rassen, een klein koninkrijk waar de man koning is, de vrouw koningin en 
de kinderen de onderdanen… 

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

Derde Lezing (Aanhangsel V, p. 300) 

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, Aanhangsel V”, schrijft Marie-Paule: 

 In mijn ouderdom denk ik vaak aan deze volkswijsheid: 

 “Jong weet men niet, oud kan men niet.” 



 Als de wereld, in plaats van de jeugd te “bederven”, de geestelijke 
rijkdommen wist te benutten die God ons geeft voor onze beschouwing, 
en als ze deze werkelijkheden liet steunen op een religieuze 
onderbouwing in de opvoeding thuis, op school en in de maatschappij, 
dan zou men de ontplooiing van de mensheid bevorderen. En zo, in plaats 
van zichzelf te vernietigen, zou de mensheid terugkeren naar de 
schoonheid, de vrede, de hoop en de liefde.  

 En de goede ouders van vandaag zouden niet zo ongerust zijn. 

 “De maatschappij steunt op het gezin.” 

 Jammer genoeg kent de maatschappij, omdat de gezinnen uit elkaar 
vallen, in veel gevallen niet langer de warme atmosfeer van de 
deugdzaamheid en ziet ze niet langer het enthousiasme van een jeugd die 
rijk is aan nobele elans en troostvolle beloftes. 

 Maar wij hebben de hoop op betere dagen waarin de maatschappij 
eindelijk de goede vorming zal aanvullen die christelijke gezinnen aan hun 
kinderen meegeven…    

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

Gebed over de gaven 

God als Vader en Onbevlekte als Moeder, met dit brood en deze wijn die 
wij U aanbieden door het Verlossend Koppel, aanvaard de verdiensten van 
de christelijke gezinnen die, trouw aan hun missie, tekens zijn van 
deugdzaamheid, van nobele elans en troostvolle beloftes. Door de Heer 
en de Vrouwe. Amen. 

Communie-tekst  

LECTOR: Zie en geniet de goedheid van de Heer, zalig zij die in Hem hun 
toevlucht nemen. 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, ondersteun met deze 
communie de gezinnen die geroepen zijn om zich te ontplooien volgens 
het Plan van God. Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid hun de 
moed en de kracht geven om door te zetten in de liefde en het volgen van 
de Totale Christus, in het vooruitzicht van het Koninkrijk. Door de Heer en 
de Vrouwe. Amen. 


