
Allerheiligen 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, vandaag vieren wij de 
heiligheid van alle uitverkorenen en wij durven U vragen om ons steun en 
leiding te geven zodat ook wij onze innerlijke hervorming tot een goed 
einde kunnen brengen en aldus bijdragen aan de verwezenlijking van uw 
Plan van Liefde, terwijl wij de vreugde kennen van U geheel toe te behoren. 
Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Ap 9-11;13-17) 

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 Apocalyps van de heilige 
Johannes. 

 Er staat geschreven:  

 Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen 
en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam 
gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand.  En zij riepen allen 
luid: “Aan onze God die op de troon is gezeten en aan het Lam behoort de 
overwinning!” En al de engelen stonden rondom de troon, de oudsten en 
de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en 
aanbaden God. 

 Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei: “Wie zijn dat in die 
witte gewaden en waar komen zij vandaan?  Ik antwoordde hem: “Heer, 
dat weet gij.” 

 Toen zei hij: “Dat zijn degenen die komen uit de grote beproeving, die 
hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam.  Daarom 
staan zij voor de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in zijn tempel, 
en Hij die op de troon is gezeten zal zijn tent over hen uitspreiden.  



 Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek of 
woestijngloed zal hen treffen, want het Lam in het midden van de troon zal 
hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven, en God zal alle 
tranen van hun ogen afwissen.” 

 - Dit was een fragment uit de Apocalyps van de heilige Johannes. Wij 
danken God. 

Tussenzang (Ps 23) 

R./ Toon ons, Heer, de weg naar het Allerheiligste. 

Van de Heer is de aarde en al wat zij draagt, 
de wereld en wie haar bevolken: 
want Hijzelf heeft haar op de zeeën gesteld, 
op de stromen heeft Hij haar gegrondvest. R./ 

Wie mag dan de berg van de Heer bestijgen, 
wie mag staan in zijn heilig domein? 

Die rein is van handen en zuiver van hart, 
die zijn ziel aan valsheid niet biedt. R./ 

Van de Heer draagt hij de zegen mee, 
ontvangt recht van God die zijn heil is. 
Aldus het geslacht van wie vragen naar Hem, 
van wie zoeken het aanschijn van God. R./ 

Tweede Lezing (Mc 10, 35-40) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Om de weg naar Koninkrijk te vinden, moet 
men zijn ziel wassen in het bloed van het Lam. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 De zonen van Zebedeüs, Jakobus en Johannes gingen naar Jezus toe en 
zeiden Hem: “Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen.”  
Hij antwoordde hun: “Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?”  Zij zeiden Hem: 
“Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter- en de ander aan uw 
linkerhand moge zitten.” 



 Maar Jezus zei hun: “Ge weet niet wat ge vraagt. Zijt ge in staat de 
beker te drinken die Ik drink en met het doopsel gedoopt te worden 
waarmee Ik gedoopt word?”  Zij antwoordden Hem: “Ja, dat kunnen wij.”  

 “Inderdaad,” gaf Jezus toe, “de beker die Ik drink, zult gij drinken, en 
met het doopsel waarmee Ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden; maar 
het is niet aan Mij u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand, omdat 
alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid.” 

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

Derde Lezing (LR febr. ’85, p. 1 en 3 - 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. 

 Marie-Paule schrijft in “Het Koninkrijk” van februari 1985: 

 “Wie zijn die mensen in het wit? Waar komen zij vandaan?” vroeg op 
zijn beurt de Paus aan zijn Secretaris, en wees daarbij de groep 
bedevaarders van het Leger van Maria aan. Zij stonden opgesteld nabij de 
obelisk, tijdens onze bedevaart te Rome op 30 mei 1979. 

 Die mensen gekleed in het wit, die leven in onze tijd, komen ook uit de 
grote beproeving; zij hebben hun gewaden wit gewassen in het bloed van 
het Lam. 

 Al jarenlang volgen deze mensen in het wit de aanwijzingen van 
Hierboven en vervullen zo onbewust het Plan van God dat hen voert over 
hobbelige wegen en te midden van allerhande stormen. Maar zij zijn 
tevreden en sereen want zij kennen de diepe vreugde van de Heer toe te 
behoren. 

 Bewust van de “tekens van de tijd” die op de voorgrond treden dankzij 
het stralende licht dat Raoul Auclair verschaft in zijn commentaren over het 
Apocalyps van de heilige Johannes, gaan de leden van het Leger van Maria 
al jarenlang voort op de weg van het Koninkrijk waar de vrede heersen zal, 
dankzij Maria die hen erop voorbereid en hen ernaar toe leidt. 

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



Gebed over de gaven 

God-als-Vader en Onbevlekte-als-Moeder, aanvaard dit brood en deze wijn 
in eenheid met de volmaakte offergave van de Zoon en de Dochter. Verleen 
aan elke ziel die komt uit de grote beproeving om zich steeds meer te 
heiligen voor uw grootste glorie. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst (Mt 5, 8-10) 

LECTOR: Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede 
brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig 
die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het 
Rijk der hemelen. 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, door de genade van deze 
communie wek in ons de dorst op om te drinken aan uw Beker. Moge onze 
wit gewassen zielen steeds verder vooruitgaan op de weg van het Koninkrijk 
waar de vrede heersen zal, op aarde als in de hemel. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 


