
Allen geroepen om te leven uit liefde 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van tederheid en goedheid, U roept ons allen op om 
te leven uit liefde op de weg van de zelfgave, de vergeving en de overgave. 
Geef reeds hierbeneden het geluk en de vreugde aan degenen die U alles 
hebben gegeven zonder berekening. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Hle Theresia) 

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 kort fragment van een bekend gedicht van de 
heilige Theresia van het Kind Jezus, genaamd “Leven uit Liefde”. 

 Er staat geschreven:  

 Leven uit liefde, dat is niet hier op aarde 
 zijn tent optrekken op de top van de Thabor; 
 het is, met Jezus, de weg afleggen naar Calvarië, 
 het is het Kruis zien als een schat! 
 In de hemel zal ik de vreugde beleven, 
 daar zal de beproeving voor altijd verdwenen zijn, 
 maar in het verbanningsoord wil ik in het lijden leven uit Liefde. 

 Leven uit Liefde, dat is geven zonder maat 
 zonder er hierbeneden loon om te vragen. 
 Ach ! ik tel niet wat ik geef, overtuigd als ik ben 
 dat wanneer men liefheeft, men niet rekent! 
 Aan het Goddelijk Hart dat overstroomt van tederheid 
 heb ik alles gegeven... met lichte tred loop ik, 
 ik heb niets dan mijn enige rijkdom: 
 Leven uit Liefde. 

 Sterven uit Liefde, dat is mijn hoop. 
 Wanneer ik mijn boeien verbrijzeld zal zien, 
 zal mijn God mijn grote Beloning zijn; 
 Ik wil geen andere goederen bezitten. 
 Door zijn Liefde wil ik worden verteerd, 



 ik wil Hem zien, me altijd met Hem verenigen. 
 Dat is mijn Hemel... dat is mijn bestemming. 
 Leven uit Liefde! 

 - Dit was een fragment uit een gedicht van de heilige Theresia van het 
Kind Jezus. Wij danken God. 

Tussenzang (Ps 102) 

R./ De Heer is barmhartig en welgezind. 

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen! 
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, 
vergeet zijn weldaden niet! R./ 

Hij is het die u uw schulden vergeeft, 
die u geneest van uw kwalen. 
Hij is het die u van de ondergang redt 
die u omringt met zijn gunst en erbarmen. R./ 

De Heer is barmhartig en welgezind, 
lankmoedig en goedertieren. 
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen, 
vergeldt ons niet onze schuld. R./ 

Tweede Lezing (Joh 13, 31-35) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. De Heer en de Vrouwe hebben het 
voorbeeld gegeven van een leven uit liefde verheven tot in de 
volmaaktheid. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Op het einde van de maaltijd zei Jezus: “Nu is de Mensenzoon 
verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is, zal 
God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken.  



 Kinderen, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Gij zult Mij zoeken, en zoals Ik 
tot de Joden gezegd heb: ‘Waar Ik heenga, kunt gij niet komen’, zo zeg Ik 
het thans tot u. Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben, zoals 
Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen 
kunnen opmaken, dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar 
bewaart.” 

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

Derde Lezing (Het Koninkrijk, nr. 160, p. 1 - 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 “Het Koninkrijk” van maart-april 2003 schrijft Marie-Paule: 

Hoe meer men geeft, hoe vreugdevoller men is; 
hoe meer men zich geeft, hoe gelukkiger men is; 
hoe meer men vergeeft, hoe meer men bemint; 
hoe meer men zich overgeeft, hoe meer vertrouwen men krijgt. 

Hoe meer geloof men heeft, hoe meer men wordt verheven; 
hoe meer men hoopt, hoe sterker men is; 
hoe meer men vrede brengt, hoe meer de Hemel zich opent; 
hoe meer men Waarheid is, hoe meer God ons aantrekt. 

Hoe meer men zich opoffert, hoe meer men zich zuivert; 
hoe meer men het kruis aanvaardt, hoe meer men zich heiligt; 
hoe meer men het kruis bemint, hoe meer God ons vergoddelijkt; 
hoe meer men zich aan God overgeeft, hoe meer de Hemel in ons is. 

Eenvoud, nederigheid, zuiverheid, 
naastenliefde, waarheid, sereniteit; 
aanbidden, loven, zingen, 
bewonderen en overwegen... 

Dat is leven uit liefde... en de Liefde wacht ons op!  

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



Gebed over de gaven 

God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaardt dit brood en deze 
wijn die wij U aanbieden in de naam van de Zoon en de Dochter. Mogen wij 
in de trouw aan hun nieuw gebod met betrekking tot het aanvaarde en 
beminde Kruis, geen andere rijkdom meer hebben dan te leven uit liefde. 
Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst (1 Joh 4, 12) 

LECTOR: Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons, en is zijn liefde in ons de 
volmaakt geworden.  

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, help ons door deze 
communie om ons meer over te geven aan God, opdat de Hemel meer in 
ons aanwezig kan zijn. Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid ons 
helpen om te leven uit liefde, omgeven door de Eeuwige Liefde die ons 
opwacht. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


