
Het vertrouwen in de Voorzienigheid 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, U voorziet in het welzijn van 
degenen die U zoeken met vertrouwen. Help ons het geluk te kennen van 
uw heilige Wil te beminnen, door de naastenliefde te beoefenen zowel in 
tijden van overvloed als van armoede. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Tukaram - Hindoeïsme) 

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 tekst van Tukaram, een ongeletterde landbouwer 
uit de 17de eeuw die wordt beschouwd als één van de grote 
wijzen en dichters uit het Hindoeïsme. 

 Er staat geschreven:  

 Waartoe dient al deze onophoudelijke en febriele activiteit? 

 Waartoe dient deze zware last aan aardse verplichtingen? 

 De intenties van God liggen vast, en jij, zijn kleintje, jij hebt maar één 
ding nodig: geloven in zijn macht en in zijn wil om in jouw behoeftes te 
voorzien. 

 Jouw last rust op hem in alle zekerheid, en jij, zijn kleintje, kan spelen 
aan zijn zijde in alle vertrouwen. Dit is de optelsom en de essentie van dat 
alles: 

 God is, 

 God heeft jou lief, 

 God draagt al jouw zorgen. 

 - Dit was een tekst van Tukaram, een wijze en dichter uit het 
Hindoeïsme. Wij danken God. 
 



Tussenzang (Ps 32) 

R./ Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op U vertrouwen. 

Oprecht is immers het woord van de Heer, 
en al wat Hij doet is betrouwbaar. 
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief, 
de aarde is vol van zijn mildheid. R./ 

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt, 
hen die op zijn gunst vertrouwen. 
Dat Hij hen redden zal van de dood 
bij hongersnood hen zal voeden. R./ 

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer, 
is Hij ons een schild en een helper. 
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid,  
zoals wij op U vertrouwen. R./ 

Tweede Lezing (Mt 6, 25-26, 28-34) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. God wil dat de mens zich overgeeft aan de 
Voorzienigheid, als teken van zijn liefde en vertrouwen. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Jezus zei tot zijn leerlingen: Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge 
zult eten en wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult 
aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet 
meer dan de kleding? Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en 
maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt 
ze. Zijt gij dan niet veel meer dan zij? 

 En wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijkt naar de leliën in het 
veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen. Toch zeg Ik u: Zelfs 
Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het 
veldgewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt 
geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?  



 Maakt u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen wij eten of wat 
zullen wij drinken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse 
Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het 
Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden. 
Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van 
morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed. 

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

Derde Lezing (Boekd. II, p. 189-190 - Fr. versie) 

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: 

 Ik heb enkel 25 dollar in handen om 10 weken door te komen met vijf 
kinderen en om vijf koffers voor het pensionaat gereed te maken. Het 
kindergeld (vijf dollar per kind) werd me overhandigd, wat een beetje 
helpt. Ik ben niet bevreesd, de Voorzienigheid waakt. Wij willen alles wat 
God van ons wil; dus zal Hij in alles voorzien… 

 En dat is waar. De melk voor elke dag wordt gebracht door Claude, en 
Grégoire biedt ons de aardappels aan. Mama stuurt ons conserven en 
gebak, en vrienden zorgen voor verassingen… Wij leven van dag tot dag. 
Wij hebben geen geld, maar we komen niets te kort. 

 Ik herinner me een ochtend, het was rond zes uur, ik hoor iemand de 
chalet naderen. En dan wordt er iets neergelegd bij de deur, waarna een 
auto rap weer vertrekt. Ik haast me uit bed en vind aan de voordeur een 
grote mand met voedingsmiddelen. 

 Ik heb vaak soortgelijke attenties ontvangen. Het lekkers kwam van 
overal en wij hielden niet op met te bedanken. En nochtans vroeg ik om 
niets. Wij waren heel blij om te leven in armoede, gezien God het zo 
wilde… En in onze armoede beoefenen wij de naastenliefde. Ik geef met 
één hand en ontvang het tienvoudige met de andere… 

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



Gebed over de gaven 

God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaard onze offergaven 
die wij U aanbieden door de Zoon en de Dochter die uw Liefdesplan 
hebben volbracht ten gunste van de mensheid. Help ons om in eenheid 
met Hen te leven in vertrouwen op uw Voorzienigheid. Door de Heer en 
de Vrouwe. Amen. 

Communietekst (Ez 34, 15) 

LECTOR: Woord van de Heer onze God: “Ik zal zelf mijn schapen weiden en 
ze zelf een rustplaats wijzen.” 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, moge deze communie onze 
liefde voor U doen toenemen. Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid 
ons de genade verlenen om in eenvoud en vertrouwen het Koninkrijk van 
God en zijn gerechtigheid te zoeken. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


