
Christus terug aan de wereld geven 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, het is door Maria, uw 
Meesterwerk, dat Jezus Christus de eerste keer tot ons is gekomen. Help 
ons in deze tijd om Christus te herkennen die teruggekomen is in Paul-
Marie, die Hem op een andere manier teruggeeft aan de wereld. Door de 
Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (De ware Godsvrucht) 

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 “Ware Godsvrucht tot de heilige 
Maagd Maria” van de heilige Louis-Marie Grignion de 
Montfort. 

 Er staat geschreven:  

 God wil dus bij het einde van de tijden Maria, het meesterstuk van 
zijn handen, aan iedereen bekend maken en openbaren, en wel om de 
volgende redenen: 

 Diep ootmoedig als zij was, heeft zij zich op deze wereld altijd 
verborgen en tot in het stof vernederd. Zij had van God, zijn apostelen en 
evangelisten verkregen, dat zij niet zou worden bekend gemaakt. 

 Omdat zij op aarde het meesterstuk is geweest van Gods genade, en 
het nu in de hemel is van zijn glorie, wil de Heer door alle levenden in deze 
wereld daarvoor geprezen en verheerlijkt worden. 

 Zij is de dageraad, die de zon van gerechtigheid, Jezus Christus, 
voorafgaat en aankondigt. Zij moet dus eerst verschijnen en opgemerkt 
worden, om aldus de openbaring van Jezus Christus mogelijk te maken. 

 Tenslotte, zij is de weg waarlangs Jezus Christus de eerste keer tot ons 
is gekomen. Daarom zal zij het ook zijn bij de tweede komst, hoewel niet 
op dezelfde wijze. 

 - Dit was een fragment uit de “Ware Godsvrucht tot de heilige Maagd 
Maria” van de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort. Wij danken God. 



Tussenzang (Ps. 79) 

R./ God, laat uw Licht over ons schijnen en wij zullen gered zijn! 

Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald, 
hij strekte zijn ranken uit tot de zee, tot de rivieren zijn loten. 
Waarom hebt Gij zijn omheining verwoest, 
zodat wie langs komt kan plukken? R./ 

God van de heerscharen, keer toch terug, 
zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. 
Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant, 
het stekje dat Gij hebt gekweekt. R./ 

Nooit meer zullen wij U verlaten: 
beweert Gij ons leven, dan prijzen wij U. 
God van de heerscharen, richt ons weer op:  
lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. R./ 

Tweede Lezing (Mc. 13, 29-37) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Christus heeft gezegd dat Hij zou terug 
komen, maar wie had kunnen voorzien dat het in Marie-Paule zou zijn in 
onze tijd? Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Wanneer gij de aangekondigde gebeurtenissen ondergaat, weet dan 
dat het nabij is, ja voor de deur staat. Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht zal 
niet voorbijgaan, totdat dit alles gebeurd is. Hemel en aarde zullen 
voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Van die dag of 
dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de 
Zoon, maar de Vader alleen. 

 Weest op uw hoede; weest waakzaam, want gij weet niet wanneer 
het ogenblik daar is. Het is er mee als met een man die in het buitenland 
vertoeft. Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het 
beheer overgedragen, aan ieder zijn taak toegewezen en de deurwachter 
bevolen waakzaam te zijn. Weest dus waakzaam, want ge weet niet, 



wanneer de heer des huizes komt, ‘s avonds laat of midden in de nacht, bij 
het hanengekraai of ‘s morgens vroeg. Als hij onverwachts komt, laat hij u 
dan niet slapend vinden. En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest 
waakzaam!” 

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

Derde Lezing (II, p. 41-42) 

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 “Leven uit Liefde”: 

 Zaterdagavond val ik in slaap om de volgende dag opnieuw wakker te 
worden om half zeven. Wat een weldadige nachtrust! Maar waarom is 
Maria niet langsgekomen zoals de vorige nachten van deze week, om les 
tegen in spiritualiteit?... Wat lijkt alles me leeg vandaag! 

 Ik begeef me dus naar de kerk een half uur voor de mis. Alleen, in 
deze mooie kerk van Sint-Paulus van Scotstown, kniel ik neer en ik denk 
aan deze schitterende week van nachtelijk spiritueel onderricht, aan de 
verterende liefde; en ik voel een grote nederigheid, want ik verdien zoveel 
warme zorgen niet. 

 Op het moment dat ik mijn ellende, mijn nietigheid erken, lijkt het 
alsof de Hemel zich plots opent: een beetje naar rechts “hoor” ik direct 
van Boven de stem van mijn Liefde die me zegt: 

 “Weet je, mijn kind, dat mij Moeder op Aarde is langsgegaan en dat 
Ze naar de Hemel is opgestegen zonder te sterven! Ik moet je vandaag 
zeggen dat Ze zich geïncarneerd heeft, en dat haar moederlijke blik zich op 
jou heeft gericht. JIJ BENT HET, mijn kind, die mijn Passie lijdt en DIE, in 
naam van mijn welbeminde Moeder, CHRISTUS ZAL TERUGGEVEN AAN DE 
WERELD…” 

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

 



Gebed over de gaven 

God-als-Vader en Onbevlekte-als-Moeder, aanvaard deze offergaven die 
wij U aanbieden door Jezus Christus en Paul-Marie. Moge Zij die 
uitverkoren is om Christus terug te geven aan de wereld, ons leren om in 
ons hart het mysterie te bewaren van de tweede aanwezigheid in haar 
persoon. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst  

LECTOR: Sta recht, Jerusalem, verhef je in de hoogte, en beschouw jouw 
vreugde die tot jou komt via jouw God. 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, moge het vuur van uw 
liefde in ons oplaaien door deze communie. Moge de Geest van Heiligheid 
en Waarheid onze blik gericht houden op Haar die Christus teruggeeft aan 
de wereld in vooruitzicht van het Koninkrijk. Door de Heer en de Vrouwe. 
Amen. 


