
De Eenheid met God 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, Gij wilt elke ziel zuiveren en 
snoeien, zodat zij al haar vruchten kan dragen. Eenmaal bevrijd van ons 
ego, help ons U volledig toe te behoren, zodat U Alles in ons kan zijn. Door 
de Heer en de Vrouwe. 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 tekst van Mansur Al-Hallaj, mysticus en predikant 
uit de Islam, die geleefd heeft in de 10de eeuw. 

  Onbegrepen door de zijnen, werd hij veroordeeld, gegeseld en 
uiteindelijk gekruisigd. Hij is gestorven terwijl hij aan God 
vroeg om zijn beulen te vergeven. 

 Er staat geschreven:  

 Hij die zijn ziel overwint met daden van gehoorzaamheid en die zich 
onthoudt van vrije loop te laten aan de lusten van de hartstochten, 
verheft zich tot de Naasten van God. Hij houdt niet op met zich te zuiveren 
en doorloopt de verschillende graden van de zuiverheid totdat hij volledig 
ontdaan is van de menselijke natuur. 

 Wanneer er niets menselijk meer overblijft in hem, dan ontvangt hij 
de Geest van God, die ook Jezus heeft ontvangen, de zoon van Maria. Hij 
verlangt alleen nog maar wat God heeft gewild, en al zijn acties zijn de 
acties van God de Allerhoogste. 

 - Dat was een tekst van Mansur Al-Hallaj, mysticus en predikant uit de 
Islam. Wij danken God. 

 

 



Tussenzang 

R./ Gij zijt nabij, Heer, laat ons leven met U. 

Die wandelt in oprechtheid en gerechtigheid doet, 
die de waarheid belijdt vanuit de grond van zijn hart, 
die niet rondbrengt wat hem op de tong komt. R./ 

Zijn medemens brengt hij geen kwaad toe, 
hij laadt geen smaad op zijn naaste. 
De nietswaardige ziet hij met verachting, 
maar die de Heer vrezen, hen eert hij. R./ 

Zwoer hij tot zijn schade, hij wijzigt het niet; 
hij leent zonder rente te vragen, 
neemt niets aan tegen wie in zijn recht staat. 
Die aldus handelt, hij zal niet wankelen in eeuwigheid. R./ 

Tweede Lezing (Joh 15, 1-7) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Één worden met God, dat is leven in Hem 
zoals Hij leeft in ons, in de volmaaktheid van de Liefde. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank 
aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke rank die wel vrucht 
draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dankzij 
het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij, zoals Ik in u. 
 Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij 
blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij. Ik ben de 
wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel 
vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft, wordt 
hij weggeworpen als de rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze 
in het vuur, en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u 
blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. 

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

 



Derde Lezing (LR 120, p. 19 - 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 juli 1997 schrijft Marie-Paule: 

 Leven in eenheid met God, vergoddelijkt al tijdens dit leven. Al onze 
daden moeten de stempel dragen van de liefde voor God en de zielen, in 
de zelfgave, de vergeving en de overgave. Niets voor zichzelf en alles voor 
God, in een volledige onthechting, zelfs spiritueel. 

 De overgave aan de Wil van God, dat is de sleutel van een snelle 
spirituele opstijging; een overgave aan de Wil van God die men nooit 
opgeeft. Altijd geven en zich geven, volgens zijn Wil! 

 Deze overgave aan de Wil van God laat ons op weg gaan door de 
fasen van het geestelijke leven heen: een louterend leven, verlichtend 
leven en verenigend leven, dat is getekend door de actieve en passieve 
nachten van de zinnen, en door de verschrikkelijke nacht van de geest in 
de zuivering van de drie vermogens: het verstand, de wil en het geheugen. 

 Daarna volgen er nog andere wegen waarvan er sprake is in de laatste 
boeken van Leven uit Liefde en die hier niet genoemd zullen worden, want 
de geheimen van de Koning moeten begrepen worden in hun context. We 
moeten dus de voortdurende strijd aanvaarden op het slagveld, het veld 
dat de Meester verkiest, want het is daar dat Hij zijn overwinningen 
behaalt. 

 In afwachting van de gelukzalige dag van het licht zonder schaduw, 
moet men het KRUIS omhelzen dat staat op de berg van de OPOFFERING. 

 Dat was de weg die mij werd uitgestippeld en die beleefd werd 
volgens de providentiële gebeurtenissen… 

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

 
 



 
Gebed over de gaven 
God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, wij vragen U: aanvaardt met 
deze gaven die wij U aanbieden, door de Zoon en de Dochter; ook de gave 
van ons leven, met al zijn vermogens, zodat al onze daden, die de stempel 
van uw liefde dragen, ons verenigen met U, in de zelfgave, de vergeving 
en de overgave. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communie-tekst 

LECTOR: “Vader”, zegt Jezus, “Ik bid opdat zij één mogen zijn, zoals wij één 
zijn.”  

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, door de genade van onze 
deelname aan het eucharistisch mysterie, geef ons elke dag de kracht, de 
moed en de liefde om het Kruis te aanvaarden en om op te stijgen tot bij 
U. Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid ons toegang geven tot het 
licht zonder schaduw. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


