
HET OVERLIJDEN VAN MARIE-PAULE 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. God, oneindige Kracht van Liefde, ontvang onze 
armen die zich naar U uitstrekken, zodat ook wij, op een dag, in 
navolging van Haar die binnen is gegaan in het Licht dat een 
ongekende vreugde met zich meebrengt, de Dood kunnen omhelzen 
om binnen te gaan in het Leven. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (1 Kor 15, 19-26) 

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 van de eerste brief van de heilige 
Apostel Paulus aan de Korintiërs. 

 Er staat geschreven:  

 Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben 
gevestigd, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar zo 
is het niet! Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen 
die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, 
komt door een mens ook de opstanding der doden.  

 Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus 
herleven. Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en 
voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst, zij die Christus 
toebehoren; daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap 
aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappijen en alle 
machten en krachten te hebben onttroond. Want het is vastgesteld 
dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder 
zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is 
de dood. 

 - Dit was een fragment uit de Eerste brief van de heilige Apostel 
Paulus aan de Korintiërs. Wij danken God. 
 
 
 
 



Tussenzang   

 - R./ De Liefde is sterker als de dood. 

Looft God in Zijn heiligdom, 
Looft Hem in Zijn machtig uitspansel 
Looft Hem om Zijn machtige daden 
Looft Hem naar Zijn geweldige grootheid! R./ 

Looft Hem met bazuingeschal, 
Looft Hem met de harp en de citer 
Looft Hem met de tamboerijn en reidans 
Looft Hem met het snarenspel en fluit! R./ 

Looft Hem met de klinkende cimbalen 
Looft Hem met de schallende cimbalen 
Alles wat adem heeft, love de Heer! R./ 
 
Tweede Lezing (Joh 16, 16-22) 

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. 

 Nog een korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer; wederom 
een korte tijd en gij zult Mij zien.” Enige van zijn leerlingen zeiden 
daarop tot elkaar: “Wat bedoelt Hij met dat: Nog een korte tijd en gij 
aanschouwt Mij niet meer, en wederom een korte tijd en gij zult Mij 
zien? en: Ik ga heen naar de Vader? Zij vroegen dus: “Wat betekent 
die korte tijd, waarvan Hij spreekt? Wij begrijpen niet wat Hij zegt.” 

 Jezus, wetend dat zij Hem wilden ondervragen, zei tot hen: 
“Zoekt gij onder elkaar naar de betekenis van mijn woorden: een 
korte tijd en gij aanschouwt Mij niet meer, en wederom een korte 
tijd en gij zult Mij zien? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: gij zult wenen 
en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd 
zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. Wanneer de vrouw 
gaat baren is zij bedroefd omdat haar uur gekomen is; maar wanneer 
zij het kindje ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan de 



pijn, van blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. Zo zijt 
ook gij nu wel bedroefd, maar wanneer Ik u zal weerzien, zal uw hart 
zich verheugen en uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen.. 

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

Derde Lezing 

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 september 2004 schrijft Marie-Paule: 

 Op 30 november 2003 was ik verrast voor mij een zwarte stof te 
“zien” in een ovale vorm en gevolgd door een mooi licht. Ik wist niet 
waaraan dit feit te danken dat zich op het oog van mijn ziel vastzette. 

 Welnu, op 7 januari 2004, omstreeks 10 u. ’s morgens, “zag” ik 
vanachter mijn bureau plots opnieuw ditzelfde lichte stof in een 
ovale vorm en van een zeer zacht zwart. Dit stof was zeer mooi, strak 
gespannen, zonder dat ik zag waaraan het vasthing. Elke vezel van 
het weefsel eindigde in een zeer fijne franje, van een erg zachte tint. 

 Bewogen door ik weet niet welke kracht stond ik plots overeind 
met de armen uitgestrekt naar dit stof en spontaan zei ik, zelf verrast 
door de woorden die me voor de geest kwamen: “Oh! Mijn zus de 
dood”, haar met liefde en zoveel vreugde ontvangend. 

 Het duurde niet lang, want deze sluier maakte plaats voor een 
erg mooi licht dat haar deed verdwijnen zonder een spoor na te 
laten. Dit licht bracht een onvergelijkbare vreugde, een oneindige 
liefde met zich mee. Ik vroeg me vele keren af: op welke manier is 
deze sluier verdwenen?... naar rechts, naar links of naar onder? Ik 
heb niets “gezien” hieromtrent. 

 De volgende dag kwam deze zwarte sluier en het licht dat haar 
absorbeert zonder een spoor na te laten opnieuw voor het oog van 
mijn ziel. De daaropvolgende dagen had ik de indruk de dood te 
absorberen. Het was zo zacht, zo liefelijk, zo licht. 

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



Gebed over de gaven 

God de Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, ontvang dit brood en 
deze wijn, verenigd aan de offergave van de Verlosser en de Mede-
Verlosseres. Moge deze gaven de zuivere offerande worden van hun 
Offer en hun volgelingen begeleiden van de Dood naar het Leven. 
Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communie-tekst (1 Kor 10,17) 

LECTOR: Wij allen vormen slechts één lichaam, want er is slechts één 
brood, wij die deel hebben aan hetzelfde brood en dezelfde 
kelk. 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden, Jezus Christus en Paul-Marie, moge deze eucharistie 
ons omvormen in Jullie, zodat wij toegang kunnen hebben tot de 
ultieme overwinning, waar, in het Licht, de dood wordt geabsorbeerd 
door de Vrouwe. Dat de Geest van Heiligheid en Waarheid ons leiden 
mag naar de vreugde van degenen die leven met de Zoon en de 
Dochter in het Hart van de Vader. Door de Heer en de Vrouwe. 
Amen. 


