
De H. Johannes en de Kerk van Johannes 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, het is uw Wil dat uw “rijk 
kome op aarde als in de hemel” door uw vernieuwde Kerk. Help ons in deze 
Eindtijd om onder de leiding van de welbeminde Apostel te wandelen in het 
licht van uw Waarheid. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (1 Joh 1, 1-3, 5-7) 

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 eerste brief van de heilige 
Johannes. 

 Er staat geschreven:  

 Het bestond vanaf het begin - we hebben het gehoord en met eigen 
ogen gezien; we hebben het aanschouwd en onze handen hebben het 
aangeraakt - dáárover spreken wij, over het woord dat leven is.  Want het 
leven is verschenen; het eeuwige leven dat bij de Vader was, heeft zich aan 
ons geopenbaard, wij hebben het gezien, wij getuigen ervan, wij maken het 
u bekend. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan 
u, opdat gij gemeenschap moogt hebben met ons. En onze gemeenschap is 
er een met de Vader en met Jezus Christus, zijn Zoon.   

 Dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u 
doorgeven: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.  Als wij 
zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, terwijl onze wegen duister 
zijn, liegen wij met woord en met daad. Maar als wij wandelen in het licht - 
zoals Hij zelf is in het licht - dan hebben wij gemeenschap met elkaar en het 
bloed van zijn Zoon Jezus reinigt ons van elke zonde. 

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

 



Tussenzang (Ps 97, 1-2, 5-6, 9) 

R./ De Heer is koning: heel de aarde staat onder zijn macht. 

De Heer is koning, de aarde mag juichen, 
blij zijn de landen rondom de zee.   
Donkere wolken vormen zijn lijfwacht, 
recht en gerechtigheid dragen zijn troon. R./ 

Bergen smelten als was voor de Heer, 
de Heerser van heel de wereld. 
De hemel verkondigt zijn heiligheid 
en alle volken aanschouwen zijn glorie. R./ 

De steden van Juda jubelen luid 
om al wat Gij, Heer, hebt verordend. R./ 

Tweede Lezing (Joh 21, 20-24) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Johannes moet terugkomen onder ons 
zodat het Rijk van God op Aarde als in de Hemel kan komen. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Jezus wandelde met zijn leerlingen aan de oever van het meer van 
Tiberiade. Het was na de Verrijzenis. 

 Wanneer Petrus zich plots omkeerde, zag hij, dat de leerling van wie 
Jezus veel hield, hen volgde; dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus’ 
borst had geleund en gezegd: “Heer, wie is het die U zal overleveren?” Toen 
Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus: “Wat dan met hem?” Waarop Jezus 
hem zei: “Als ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak? Gij moet 
Mij volgen!” Zo ontstond onder de broeders het gerucht, dat die leerling 
niet zou sterven. Doch Jezus had hem niet gezegd, dat hij niet zou sterven, 
maar: “Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw zaak?” 

 Dit is de leerling, die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft, 
en wij weten dat zijn getuigenis waar is.   

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



Derde Lezing (WB III, p. 150 - 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 Witboek” schrijft Marie-Paule: 

 De laatste veertig jaar werden verschillende mariale Werken opgericht, 
in overeenstemming met de Wil van de Meester die, door Maria, heeft 
bijgedragen om de Kerk van Petrus te vernieuwen door haar te leiden naar 
de verwezenlijking van de profetieën van de heilige Johannes in zijn 
Apocalyps. 

 De Werken werden “geleid” door “Haar”, Maria, die was in het Begin 
en die moest terugkomen op het Einde. Zij is verschillende malen gekomen 
in haar verschijningen om de mensheid te helpen de vreselijke tijd van de 
“Dag van Jahweh” door te maken. 

 Ten aanzien van de opeenvolgende weigeringen van de Autoriteiten 
van de Kerk van Petrus heeft Maria, om de Overwinning te verzekeren, rap 
haar Leger opgericht dat de Kerk van Johannes is geworden, deze Johannes 
die terug is gekomen zoals Jezus Christus het had aangekondigd wanneer 
Hij Petrus antwoordde: ““Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom, is dat uw 
zaak?” 

 De Kerk van Petrus vernieuwt zich in de Kerk van Johannes, deze 
Johannes die terugkomt opdat het rijk van de Vader kome “op aarde als in 
de hemel” (zoals we vragen in het Onze Vader). 

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

 
 

 

 

 

 



 

Gebed over de gaven 

God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, aanvaardt deze gaven die wij 
U aanbieden ten gunste van heel de Kerk van Johannes en van alle Volkeren, 
door de verdiensten van de Verlosser en de Mede-Verlosseres. Moge de 
leerling die het hoofd buigt op de borst van Jezus ons de genade bekomen 
om te leven in de liefdevolle zoektocht van het goddelijke Plan van liefde, 
met een hart en een geest die vrij zijn van elke zonde en van alle kwaad. 
Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst (Ap 21, 5) 

LECTOR: “Zie: Ik maak alles nieuw.” 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, moge deze eucharistie die 
wij ontvingen op het feest van de heilige Johannes ons doen leven en 
groeien in de Vrede van uw Liefde. Moge de Geest van Heiligheid en 
Waarheid ons in eenheid met elkaar bewaren in het Licht van de Waarheid, 
voor de vooruitgang en het welzijn van heel de vernieuwde Kerk die op weg 
is naar het Koninkrijk. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


