
ZONDAG VAN DE GODDELIJKE BARMHARTIGHEID 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, uw Barmhartigheid strekt 
zich uit over alle tijden, giet ook uw oceaan van genade uit over al de 
zondaars die naderen tot de goddelijke bron van uw vergeving, zodat zij in 
U de vrede kunnen vinden. Door onze Heer Jezus-Christus, uw Zoon… 
Amen. 

Eerste Lezing 

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 het “Kleine dagboek” van de heilige 

Faustina Kowalska, waarin ze alles verhaalt wat Jezus Christus 
haar heeft onthuld betreffende de goddelijke Barmhartigheid: 

 Mijn kind, verkondig aan de wereld mijn grote, ondoorgrondelijke 
barmhartigheid.  

 Ik verlang, dat het feest van mijn Barmhartigheid een toevlucht zal 
zijn voor alle zielen, maar vooral voor de arme zondaars. Op die dag staan 
alle schatkamers van mijn Barmhartigheid voor iedereen open. Ik zal een 
oceaan van genaden uitstorten over de zielen, die naar de bron van mijn 
Barmhartigheid komen. Allen, die op deze dag biechten en de H. 
Communie ontvangen, krijgen niet alleen vergeving van hun zonden, maar 
ook kwijtschelding van de straffen, die zij door hun zonden verdiend 
hebben. Niemand moet bang zijn om tot Mij te komen, zelfs niet al 
zouden zijn zonden rood zijn als scharlaken.  

 Mijn barmhartigheid is zo groot, dat geen verstand, noch dat van de 
mensen, noch dat van de engelen haar ooit zou kunnen doorgronden. Elke 
ziel die met mij verbonden is zal mijn Liefde en mijn Barmhartigheid heel 
de eeuwigheid lang beschouwen. Het feest van de Barmhartigheid komt 
voort uit mijn diepste Wezen. Ik verlang, dat het op de eerste zondag na 
Pasen feestelijk gevierd zal worden. Dit feest zal een troost zijn voor de 
hele wereld.  

 De mensheid zal de vrede niet kennen zolang ze zich niet keert naar 
de bron van mijn Barmhartigheid. 



 - Dit was een fragment uit het “Kleine dagboek” van de heilige 
Faustina Kowalska. Wij danken God. 

Tussenzang   - R./ Eeuwig is zijn liefde! 

Stammen van Israël dankt de Heer, 
eindeloos is zijn erbarmen! 
Herhaalt het dienaren van de Heer, 
eindeloos is zijn erbarmen ! R./ 

De Heer greep in met krachtige hand, 
de hand van de Heer was machtig. 
Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, 
maar niet ten dode gedoemd. R./ 

De steen die de bouwers hebben versmaad 
die is tot hoeksteen geworden. 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, 
wij zullen hem vieren in blijdschap. R./ 

Tweede Lezing (Lc 6, 27-36) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. De Barmhartigheid van God, dat is zijn 
Hart dat zich openbaart in heel de uitgestrektheid van zijn Liefde. 
Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Tot u die naar Mij luistert zeg Ik: Bemint uw vijanden, doet wel aan 
die u haten, zegent hen die u vervloeken en bidt voor hen die u 
mishandelen. Als iemand u op de ene wang slaat, keert hem ook de 
andere toe; en als iemand uw bovenkleed van u afneemt, belet hem niet 
ook uw onderkleed te nemen. Geeft aan ieder die u iets vraagt, en als 
iemand wegneemt wat u toebehoort, eist het niet terug. Zoals gij wilt dat 
de mensen u behandelen, moet gij het hun doen. 
 Als gij bemint wie u beminnen wat voor recht op dank hebt ge dan? 
Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben. Als gij weldoet aan wie u 
weldaden bewijzen, wat voor recht op dank hebt ge dan? Dat doen de 
zondaars ook. Als gij leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen, wat 



voor recht op dank hebt ge dan? Ook de zondaars lenen aan zondaars met 
de bedoeling evenveel terug te krijgen. Neen, bemint uw vijanden, doet 
goed en leent uit zonder erop te rekenen iets terug te krijgen. Dan zal uw 
loon groot zijn, dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste, die immers 
ook goed is voor de ondankbaren en slechten. Weest barmhartig, zoals uw 
Vader barmhartig is. 
 - Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God. 

Derde Lezing (Aanh. V, p. 79) 

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: 
 “Het is tijdens de nacht dat het mooi is om in het licht te geloven”. Is 
het niet dankzij ons geloof dat we doorheen de donkere stormen die over 
de wereld razen, de oogverblindende glans van de goddelijke 
Barmhartigheid zien? En dat dankzij Maria, die in Fatima zei: “Als alles er 
hopeloos uitziet, dan zal mijn Smartvolle en Onbevlekte Hart triomferen.” 
 Terwijl alles lijkt in te storten in dit tranendal en terwijl het kruis op 
elke deur slaat, is het onze taak, is het aan ONS, Zonen en Dochters van 
Maria, om de fakkel van het geloof, de hoop en de liefde hoog in het 
vaandel te dragen. 
 Moge de Moeder van alle volkeren, die wij gediend hebben met 
liefde, onze troost, onze beloning en onze vreugde zijn! Moge de 
Godmens, Zoon van de Vader en Zoon van Maria, ons binnenvoeren in de 
paasvreugde van de vernieuwde harten, zodat we met liefde de mooiste 
hymne van dankzegging kunnen zingen : 
 “Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
 verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser!” 
 Moge de herrezen Christus ons zegenen, 
 ons beschermen en ons bewaren! 

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

 



Gebed over de gaven 
God de Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaard dit brood en deze 
wijn die wij U aanbieden door de nederige en volmaakte offergave van de 
Zoon en de Dochter. Mogen de golven van uw goddelijke Barmhartigheid 
zich uitspreiden over al degenen die de fakkel van het geloof, de hoop en 
de liefde hoog in het vaandel te dragen. Door Christus onze Heer. Amen. 

Communie-tekst 

LECTOR: Jezus zegt tegen Thomas: “Kom hier met uw vinger en bezie mijn 
handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet 
langer ongelovig, maar gelovig.” (Jn 11, 26) 

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, help met liefde al de 
vergeven zielen overeind die, door de eucharistie, de glans van de 
goddelijke Barmhartigheid zien. Moge de Geest van Heiligheid en 
Waarheid ons bewaren in de paasvreugde van de vernieuwde harten, 
vanaf nu en tot eeuwigheid. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


