
De Geboorte van Maria 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, door de Geboorte van de 
Onbevlekte Maagd heeft U aan de wereld de nieuwe Hemel geopenbaard, 
uit Wie de Zon van de Gerechtigheid zal geboren worden. Geef ons door 
Maria de kracht om in onszelf alles te overwinnen want veranderd moet 
worden, om U zo volledig toe te behoren. Door de Heer en de Vrouwe. 
Amen. 

Eerste Lezing (Johannes van Damascus) 

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 een preek van Johannes van 
Damascus. Hij was van Arabische afkomst en leefde omstreeks 
de eeuwwisseling tussen de 9de en 10de eeuw, hij is erkend als 
Kerkvader en hij is de schrijver van een opvallende mariale 
theologie. Hij werd tot Kerkleraar benoemd door Paus Leo XIII. 

 Er staat geschreven:  

 Vandaag ontspruit in de persoon van de Maagd Maria uit de stam van 
Jesse een twijg, van waaruit een bloem die door haar natuur verenigd is 
met de goddelijkheid, zal openbloeien voor de wereld.  

 Vandaag is een hemel op aarde gevormd vanuit de aardse natuur door 
Degene die vroeger het firmament solide maakte door het te scheiden van 
de wateren en deze op te heffen tot grote hoogte. Maar het is een veel 
verrassender hemel dan de eerste, een veel goddelijker, want Degene die 
in de eerste hemel de zon schiep, is zelf als een Zon van Gerechtigheid 
opgegaan aan die nieuwe hemel… 

 Wat een wonderen verenigen zich in dit Kind, wat een verbonden 
worden er in Haar gesloten! In Haar zal zich de eenheid tussen de 
goddelijkheid en de mensheid voltrekken, tussen de zwijgzaamheid en het 
lijden, tussen het leven en de dood, opdat alles wat slecht is, overwonnen 
wordt door wat beter is. 



 O Dochter van koning David en Moeder van God, de universele 
Koning… 

 Gij zult een leven hebben dat hoger ligt dan de natuur, maar Gij zult het 
niet voor Uzelf houden, Gij die niet voor Uzelf geschapen bent. Gij zult het 
volledig aan God toewijden, die U in de wereld heeft binnengeleid, om zijn 
plan te verwezenlijken: de Vleeswording van zijn Zoon en de 
vergoddelijking van het menselijk geslacht. 

 - Dat was een fragment uit een preek van Johannes van Damascus. Wij 
danken God. 

Tussenzang (Jes. 61-62) 

R./ De geest van de Heer God rust op Mij. 

Ik wil jubelen en juichen in de Heer, 
mijn ziel wil zich verheugen in mijn God, 
want Hij heeft Mij bekleed met het kleed des heils 
en Mij de mantel der gerechtigheid omgehangen. R./ 

Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt 
en zoals een tuin het zaad Iaat rijpen, 
zo Iaat de Heer de gerechtigheid ontluiken 
en zijn glorie voor het oog der volken. R./ 

Omwille van Sion mag ik niet zwijgen, 
omwille van Jeruzalem mij niet stil houden, 
want haar gerechtigheid zal stralen als de zon, 
haar heil branden als een fakkel. R./ 

De volkeren zullen uw gerechtigheid aanschouwen, 
alle koningen uw glorie zien 
en men zal u een nieuwe naam geven, 
een naam door de Heer bedacht. R./ 

Tweede Lezing (Joh 2, 1-11) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Door de Geboorte van Maria bereidt de 
Hemel de tekens voor van de komst en de zending van de Zoon en de 
Dochter. Alleluia. 



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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de 
moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens 
op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus 
tot Hem: “Ze hebben geen wijn meer.” Jezus zei tot haar: “Vrouw, is dat 
soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.” Zijn moeder sprak tot de 
bedienden: “Doet maar wat Hij u zeggen zal.” Nu stonden daar volgens het 
reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van 
twee of drie metreten. 

 Jezus zei hun: “Doet die kruiken vol water. Zij vulden ze tot aan de rand 
toe.” Daarop zei Hij hun: “Schept er nu wat uit en brengt dat aan de 
tafelmeester.” Dat deden ze, en zodra de tafelmeester het water proefde 
dat in wijn veranderd was (hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar 
de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel), riep hij de 
bruidegom en zei hem: “Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer 
men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot 
nu toe bewaard.” Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de 
tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in 
Hem. 
 - Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God. 

Derde Lezing (VII, p. 86-87) 

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 Leven uit Liefde schrijft Marie-Paule: 

 Ziehier dat bepaalde gebeurtenissen zich voor mijn ogen ontrollen; het 
betreft de herinnering aan de dag waarop de Heer tegen mij zei: “JOUW 
ZIEL IS VAN EEN ONBEVLEKTE WITHEID”. 



 Op welk moment heb ik die inspiratie ook weer ontvangen? Ik zoek in 
mijn notities en tot mijn verbazing stel ik vast dat het me gegeven werd op 
8 september, op het feest van de Geboorte van Maria. 

 Vervolgens komt er in mijn geest nog een ander feit naar boven, dat 
verteld werd in Leven uit Liefde… 

 Na mijn H. Communie bekende ik aan Maria mijn geluk om haar 
verjaardag te mogen vieren aan de voet van het altaar. Zij hernam meteen: 
“MAAR HET IS OOK JOUW FEEST, MIJN KIND…” 

 Op dat moment begreep ik er niets van. Op dit moment dat ik aan het 
schrijven ben, verduidelijkt zich dit feit in mijn geest. Ik heb het moeten 
schrijven in gehoorzaamheid, zonder te begrijpen, terwijl ik erg verward 
was om zoiets te moeten schrijven. 

 Vandaag begrijp ik het licht dat God me geeft… Op deze 8e september 
1970, als de Heer me zegt: “JOUW ZIEL IS VAN EEN ONBEVLEKTE 
WITHEID…”, gaat het tegelijk om de geboorte van de ware Geest van Maria, 
een nieuwe en onbevlekte ontvangenis. Voor de Heer is het het eeuwige 
nu. Deze openbaringen waren voor Hem al bevestigd, voor Hem die alles 
weet. 

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

Gebed over de gaven 
Eeuwige en almachtige God, aanvaard deze gaven die wij U aanbieden op 
deze dag waarop wij de Geboorte vieren van Haar die de komst van de 
Nieuwe Tijd heeft voorbereid, om zo de weg te openen voor de zending van 
de Verlosser en de Mede-Verlosseres. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst 
LECTOR:  Zie, de Maagd zal een Zoon baren, en Hij zal zijn volk redden van 

zijn zonden.  

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, help ons door deze 
communie op het feest van de Geboorte van Maria om onze toewijding aan 
de Onbevlekte na te leven. Moge de Ware Geest van Maria ons ontvankelijk 
maken voor het mysterie van haar Ontvangenis, dat in onze tijd onthuld 
wordt. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


