
PINKSTEREN 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en van goedheid, met Pinksteren hebben 
de Apostelen, vervuld van de Heilige Geest, uw daden verkondigd aan alle 
volkeren. Zend nu de beloofde Verdediger, opdat Hij moge wonen in de 
harten van alle Volkeren. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Hand. 2, 1-12) 

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 Handelingen van de Apostelen.  
 Er staat geschreven:  

 “Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde 
plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind 
opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van.  Er 
verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op 
ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en 
begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te 
vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, die 
afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid 
ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen 
spreken in zijn eigen taal.  Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol 
verwondering: “Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? Hoe 
komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen 
moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, 
van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, 
Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, 
Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in 
onze eigen taal spreken van Gods grote daden.” Allen waren buiten 
zichzelf, wisten niet wat ervan te denken en zeiden tot elkaar: “Wat zou 
dit betekenen?”      

 - Dit was een fragment uit de Handelingen van de Apostelen. Wij 
danken God. 

 



Tussenzang  (Ps 103) 

 R./ Zend uw Geest Heer, en Hij zal het aangezicht 
 van de aarde vernieuwen! 

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 
wat zijt Gij groot, Heer mijn God! 
Met glorie en luister zijt Gij bekleed, 
uw mantel is zuiver licht. R./ 

Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,  
en alles in wijsheid gemaakt, 
de aarde is vol van uw schepsels. 
Zegen de Heer, o mijn ziel. R./ 

Alle schepsels verwachten van U 
dat Gij ze voedt op hun tijd. 
Wat Gij voor hen uitstrooit verzamelen zij, 
ze worden verzadigd als Gij uw hand opent. R./ 

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om, 
en keren terug tot de aarde. 
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, 
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. R./ 

Sequentie 
 Kom, o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom, waar Gij staat 
voor Gods gezicht. Kom, der armen troost, daal neer, kom en schenk uw 
gaven, Heer, kom wees in de harten licht. Kom o Trooster, Heil'ge Geest, 
zachtheid die de ziel geneest, kom verkwikking zoet en mild. Kom o vrede 
in de strijd, lafenis voor ‘t hart dat lijdt, rust die alle onrust stilt. Licht dat 
vol van zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor U in.   

 Zonder uw geheime gloed, is er in de mens geen goed, is de ziel niet 
rein van zin. Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein, heel 
de ziel die is gewond. Maak weer zacht wat is verstard, koester het 
verkilde hart, leid wie zelf de weg niet vond. Geef uw gaven zevenvoud 
ieder die op U vertrouwt, zich geheel op U verlaat. Sta ons met uw liefde 
bij, dat ons einde zalig zij, geef ons vreugd die niet vergaat. 

 



Tweede Lezing (Joh. 14, 15-18, 23-27) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Meer nog dan de Apostelen 2000 jaar 
geleden, moeten wij ons voorbereiden op het uitstorten van de Geest. 
Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Jezus zei tot zijn leerlingen: 

 “Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de 
Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te 
blijven: De Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, 
omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en 
zal in u zijn.  Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug.” 

 Jezus zei nog: “Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord 
onderhouden, mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem 
komen en verblijf bij hem nemen. Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn 
woorden niet; het woord dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader 
die Mij gezonden heeft.  

 Dit zeg Ik u, terwijl Ik nog bij u ben, maar de Helper, de heilige Geest, 
die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in 
herinnering brengen wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u na; mijn vrede 
geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet 
verontrust of kleinmoedig worden.” 

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

Derde Lezing (WB IV, p. 25-26) 

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 2009, in het Witboek IV, schrijft Marie-Paule: 



 “Mijn Onbevlekt Hart zal overwinnen, zei Maria te Fatima. Ja, Zij 
komt, de Koningin van de Overwinningen, want het is het uur van de 
waarheid, de waarheid die zo zwaar is verwond. Eindelijk is het afgelopen 
met het kabaal van de haat. Laat het Nieuwe Pinksteren komen dat door 
Paus Johannes XXIII werd aangekondigd! 
 Maria, die nog zo jong is wanneer Ze haar Fiat op verzoek van de 
engel uitspreekt, heeft in een grote vlucht van liefde de regenboog van 
het Mysterie bewonderd. Nu keert Zij in deze apocalyptische uren naar de 
aarde terug met de komst van het Pinkstervuur als Koningin van het 
Koninkrijk, om het heilig Verbond te bezegelen en het koningschap van 
Christus Koning voor te bereiden. 
 Zo bereiden de Heilige Geest en de Moeder van de Eenheid de 
Cenakels van vreugde voor, waar de zielen die vervuld zijn van 
naastenliefde en van liefde, voor eeuwig zullen leven. Wij naderen de tijd 
van de schitterende troon van het Koningschap, waarin men zal zien hoe 
de Vijfeenheid aan alle zielen die openstaan voor de genade, rijkdommen 
zal schenken met een eeuwige glans.” 

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

Gebed over de gaven 
God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaard deze offergaven 
die wij U aanbieden, in Naam van uw Zoon en uw Dochter. Verkrijg met 
Hen als voorbeeld voor ons een ziel die openstaat voor de genade, met 
het vooruitzicht op de dag dat Hij, die ons alles zal onderwijzen, ons doet 
herinneren aan alles wat Zij ons hebben gezegd. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 

Communie-tekst (Hand. 2, 4.11) 
LECTOR:  “De apostelen werden vervuld met de Heilige Geest om de daden 

van God te verkondigen.”  

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, sta ons door deze 
communie toe U te beminnen door uw geboden te onderhouden. Moge 
de Geest van Heiligheid en Waarheid met de Moeder van de Eenheid de 
Cenakels van vreugde voorbereiden waar de zielen, doordrongen van 
naastenliefde en van liefde, zullen leven in eeuwigheid. Door de Heer en 
de Vrouwe. Amen. 


