
De Etappes van de Openbaring 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. Oneindig goede God, Meester van de tijd en van de 
geschiedenis, U heeft ons geschapen om U te kennen, te dienen en te 
beminnen. Leid door de geleidelijke ontwikkeling van de Openbaring 
de mensheid naar de volmaaktheid van de liefde waartoe U haar altijd 
al uitnodigt. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Boekd. IX, p. 206-207 - Fr. versie) 

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 profetie van Madeleine 
Porsat, genoteerd door Marie-Paule in “Leven uit Liefde”. 

 Er staat geschreven:  

 Dit is het einde der tijden. Dit is het einde van het kwade en het 
begin van het goede. Het is geen gewone gebeurtenis, het is een 
grootse periode die zich zal openen: de derde. 

 Nadat de Vader ons geschapen heeft om Hem te kennen, te 
beminnen en te dienen, nadat de Zoon ons gered heeft, zenden de 
Vader en de Zoon ons nu hun triomferende Geest met zijn Bruid Maria 
om ons te troosten! Het is een groot wonder. Maria komt uit de 
Hemel. Zij komt met een legioen engelen. De uitverkorenen van de 
aarde moeten de komst van de afgezanten van God voorbereiden. 

 Dat is het Leger van de Heer: veel heilige Vrouwen, maar weinig 
heilige Johannessen. Dit zijn de wapens van God: geen enkele 
materiële kracht, geen enkele menselijke hulp… 

 Er staat ons een omwenteling van de wereld te wachten. De 
laatste crisis die zal leiden tot de bevalling. Men zal denken dat alles 
verloren en vernietigd is! Vele eersten zullen laatsten worden. De 
kinderen die niet in het kwade zijn zullen tot de eersten behoren en ze 
zullen hun Onbevlekte Moeder zien… 



 Maria komt! Zij komt naar iedereen, en voor iedereen opent zij 
het boek van het geweten…  

 God vertrouwt deze eerste opening van het geweten van elke ziel 
toe aan de zorgen van Maria, onze tedere Moeder! Het zal een 
geheimzinnig gewetensonderzoek zijn tussen de Moeder en haar 
kinderen, zonder dat de eigenwaarde gekrenkt wordt… 

 - Dit was een fragment uit de profetie van Madeleine Porsat. Wij 
danken God. 

Tussenzang (Ps 101) 

R./ De Heer ziet uit de hemel op aarde neer. 

Gij, Heer, Gij blijft door de eeuwen, 
uw Naam van geslacht tot geslacht. 
Rijs op en wees Sion genadig, 
want nu is het tijd om barmhartig te zijn, nu is het uur gekomen! R./ 

De heidenen zullen uw Naam weer duchten, 
de vorsten der aarde uw heerlijkheid, Heer; 
wanneer Gij de muren van Sion herbouwt, 
wanneer Gij daar weerkeert in volle luister; 
wanneer Gij de stem der misdeelden hoort, 
hun smeekbeden niet naast U neerlegt. R./ 

De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte, 
Hij ziet uit de hemel op aarde neer. 
Hij zal het geschrei der gevangenen horen, 
verlossen die aan de dood zijn gewijd. R./ 

Tweede Lezing (Mt, 5, 21-22, 27-28, 31-32, 38-39, 43-45) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Door de eeuwen heen openbaart God 
zich steeds meer aan de mensen, om hen te leiden naar een steeds 
grotere liefde. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Jezus richtte zich tot de menigte en zei: “Gij hebt gehoord, dat tot 
onze voorouders is gezegd: Gij zult niet doden. Wie doodt zal strafbaar 



zijn voor het gerecht. Maar Ik zeg u: Al wie vertoornd is op zijn broeder, 
zal strafbaar zijn voor het gerecht.  

 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult geen echtbreuk plegen. 
Maar Ik zeg u: Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft 
in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. 

 Ook is er gezegd: Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een 
scheidingsbrief geven. Maar Ik zeg u: Wie zijn vrouw verstoot, behalve 
in geval van ontucht, brengt haar ertoe echtbreekster te worden; en 
wie een verstoten vrouw huwt, begaat echtbreuk. 

 Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Oog om oog, tand om tand. 
Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht, doch als 
iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. 

 Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste beminnen en 
uw vijand haten. Maar ik zeg u: Bemint uw vijanden en bidt voor wie 
u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de 
hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het 
laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 

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

Derde Lezing (Het Koninkrijk, nr. 152, p. 4 - 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 november 2001 schrijft Marie-Paule: 

 Het Werk van de Mede-Verlossing, dat voorzien was in de 
eeuwige Gedachte van God, zal zijn licht doen schijnen over de 
dageraad van dit millennium, het Zevende, terwijl de Heilige Geest en 
Maria de terugkeer van Christus als Koning zullen voorbereiden. Het 
zal het Millennium van de Gedaanteverandering zijn. “Voor de Heer is 
een dag als duizend jaar; en duizend jaar zijn als een dag”, schreef de 
heilige Petrus (2 P 3,8): 



 Het Werk van de Vader heeft 4000 jaar geduurd; het Werk van de 
Zoon heeft 2000 jaar geduurd; en het Werk van de Geest moet 1000 
jaar duren, wat samen de 7 DAGEN geeft. 

 Welnu, de 7de Dag, het 7de millennium begint en, zoals het hoort 
bij elkeen van de nieuwe etappes – dit is het DERDE – vestigt de hemel 
deze keer zijn fundament op de openbaring van het mariale mysterie. 
Dit gaat zich in de komende eeuwen ontwikkelen en de mensheid 
leiden in een spirituele en mystieke uitstraling zonder gelijke, naar een 
tijdperk waarin het mysterie van de Drie-Eenheid zal openbarsten. Er 
bestaat geen twijfel over, want de Hemel heeft de echtheid van haar 
Werk van Liefde voor “Onze Tijd” bewezen… 

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

Gebed over de gaven 

God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaardt deze 
offergaven die wij U aanbieden door de verdiensten van de Verlosser 
en de Mede-Verlosseres. Mogen deze vruchten van de Schepping en 
van het werk van onze handen ons herinneren aan uw Werk van Liefde 
ten gunste van de mensheid, die U naar U wilt optrekken. Door de 
Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst (Ps 106, 8-9) 

LECTOR: Verkondigen wij de schitteringen van de liefde van de Heer 
aan alle mensen: zij verzadigt de hongerigen en laaft de 
dorstigen.  

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, maak door deze 
communie onze ziel ontvankelijk voor de Openbaring van het mysterie 
van de goddelijke Liefde voor Onze Tijd. Moge de Geest van Heiligheid 
en Waarheid in deze dageraad van het Millennium van de 
Gedaanteverandering neerdalen en de mensheid leiden naar het 
Koninkrijk in een spirituele en mystieke uitstraling. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 


