
De Heilige Berg 

Openingsgebed 

Laat ons bidden. God van liefde en goedheid, leid uw dierbare kinderen 
die trouw zijn aan uw verbond, naar de Heilige Berg. En moge alle 
volkeren, onder leiding van de Vrouwe, de ware vreugde smaken in uw 
Huis van gebed. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Jes 56, 1-3,6-7) 

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 het boek van de profeet Jesaja. 

 Er staat geschreven:  

 Zo spreekt Jahwe: Onderhoud het recht, beoefen de gerechtigheid, 
want de komst van mijn redding is nabij en mijn gerechtigheid wordt 
weldra geopenbaard. Gelukkig de man die zo handelt, de mens die 
daaraan vasthoudt, die de sabbat onderhoudt, hem niet ontheiligt, en zijn 
hand ervoor behoedt enig kwaad te doen. 

 De vreemdeling die zich bij Jahwe aansluit hoeft niet te zeggen: 
“Jahwe houdt mij zeker afgezonderd van zijn volk.” 

 De vreemdelingen die zich bij Jahwe hebben aangesloten, om Hem te 
dienen en de naam van Jahwe te beminnen, om zijn dienstknechten te 
zijn; al degenen die de sabbat onderhouden, hem niet ontheiligen en 
vasthouden aan mijn verbond: hen allen laat Ik komen naar mijn heilige 
berg, en schenk hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun brand -en 
slachtoffers zijn welgevallig op mijn altaar. Want mijn huis zal heten: Huis 
van gebed voor alle volkeren. 

 - Dit was een fragment uit het boek van de profeet Jesaja. Wij danken 
God. 

 



Tussenzang (Ps 42) 

R./ Zend mij uw licht en leid mij naar de Heilige Berg. 

Mijn ziel heeft dorst naar God, 
de God die leeft, zal ik Hem ooit bereiken 
en zijn Aanschijn zien? R./ 

Ik denk eraan met weemoed in het hart,  
hoe ik naar Gods verblijf trok 
in de mensenstroom. R./ 

Zend mij uw licht, 
uw steun om mij te leiden, 
om mij te voeren naar uw berg en in uw tent. R./ 

Dan ga ik naar uw altaar, God, 
dat blijdschap geeft, 
en loof U met de citer, God, mijn God.  R./ 

Tweede Lezing (Mt 28, 1-3, 5-10, 16) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. Het is op een berg dat Jezus na zijn dood 
zijn leerlingen wilt ontmoeten. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen 
Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling 
ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de Heer daalde uit de 
hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer. 

 De engel sprak de vrouwen aan en zei: “Gij behoeft niet bevreesd te 
zijn; ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is 
verrezen zoals Hij gezegd heeft; komt zien naar de plaats waar Hij gelegen 
heeft. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de 
doden, en nu gaat Hij u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Dat had 
ik u te zeggen.” Terstond gingen zij weg van het graf, met vrees en grote 
vreugde, en haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen.  



 En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei: “Weest gegroet.” Zij traden 
op Hem toe, omklemde zijn voeten en aanbaden Hem. Toen sprak Jezus 
tot hen: “Wees niet bevreesd. Ga aan mijn broeders de boodschap 
brengen dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien.” 

 De elf leerlingen nu begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus 
hun aangewezen had. 

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

Derde Lezing (XII, p. 10, 18 en 51) 

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”, boekdeel XII, schrijft Marie-Paule: 

 Het is de opstijging in de wolken van de Heilige Berg. En de genaden 
volgen elkaar op in schoonheid, maar ook in een onuitsprekelijk lijden, 
want deze “onvermoede genaden” worden vergezeld van twijfels. Alles 
schittert van het licht, maar het is tegelijk ook onthutsend… 

 Toen ik nog adolescente was, droomde ik ervan om te gaan “wonen” 
boven de “wolken van licht”. Vandaag komt de engel mij bewijzen dat 
mijn jeugddromen waarheid zijn geworden door binnen te gaan in de 
“Tuin der Mysteriën”, die gesitueerd is tussen Hemel en Aarde, boven de 
lichtgevende wolken… 

 Daarboven word ik verblind door de schoonheid die de “Tuin der 
Mysteriën” onthult in een zeer zacht, gelijk en rustgevend licht. Alles is er 
fascinerend. De helderheid die er heerst, is niet afkomstig van een ster en 
daarom is er ook geen enkele warmte. Waardoor er geen schaduw nodig 
is, wat uitlegt waarom de bomen niet zo hoog zijn. Op aarde is de hemel 
blauw. In de “Tuin der mysteriën” is alles wit: het firmament is lichtgevend 
wit en de bodem is bedekt met gras dat onbevlekt is. Geleidelijk aan heb 
ik vernomen dat de “Heilige Berg” een andere naam is voor de “Tuin der 
Mysteriën” of voor het “Aards Paradijs”…  

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



 

Gebed over de gaven 

God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, samen met de offergave van 
ons dagelijks lijden, bieden wij U dit brood en deze wijn aan, door de 
oneindige verdiensten van de Zoon en de Dochter. Moge uw genade ons 
steeds bijstaan en een licht werpen op ons pad dat klimt tot in de wolken 
van de Heilige Berg. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst  

LECTOR: Tot degenen die Hem volgden, sprak de Heer: “Ik zal het 
Koninkrijk voor jullie voorbereiden, net zoals mijn Vader het voor 
mij heeft voorbereid; jullie zullen eten en drinken aan mijn tafel 
in mijn Koninkrijk.” 

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus Christus en Paul-Marie, moge de ontvangen 
eucharistie ons helpen opstijgen zonder vrees naar de top van de Heilige 
Berg. En eens wij binnen zijn gegaan in het witte licht van de Tuin der 
Mysteriën, moge de Geest van Heiligheid en Waarheid ons toestaan om te 
leven boven de wolken van licht en binnen te gaan in de Godheid. Door de 
Heer en de Vrouwe. Amen. 


