
De Liefde boven alles 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. Eeuwige God, van wie de liefde nooit voorbijgaat, U 
beveelt ons dat we elkaar moeten liefhebben om in uw liefde te blijven. 
Moge deze tijd van de Geboorte van Jezus ons helpen om vreugde te vinden 
in de waarheid, door ons leven te geven voor onze naaste. Door de Heer en 
de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (1 Kor 13, 1-8) 

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 Paulus 
aan de Korintiërs. 

 Er staat geschreven:  

 Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet 
heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave 
der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het 
volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb, ben ik niets. 
Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: 
als ik de liefde niet heb, baat het mij niets. 

 De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij 
praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt 
zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. 
Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. 
Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij.  

 De liefde vergaat nimmer. De gave der profetie zal verdwijnen, tongen 
zullen verstommen, de kennis zal een einde nemen. 

 - Dit was een fragment uit de eerste brief van de heilige Paulus aan de 
Korintiërs. Wij danken God. 

 



Tussenzang (Ps 32) 

R./ Geef ons, Heer, uw barmhartigheid, zoals wij op U vertrouwen. 

Oprecht is immers het woord van de Heer, 
en al wat Hij doet is betrouwbaar. 
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,  
de aarde is vol van zijn mildheid. R./ 

Maar het is God die zijn dienaars bewaakt, 
hen die op zijn gunst vertrouwen. 
Dat Hij hen redden zal van de dood 
bij hongersnood hen zal voeden. R./ 

Daarom vertrouwt ons hart op de Heer, 
is Hij ons een schild en een helper. 
Geef ons dus, Heer, uw barmhartigheid, 
zoals wij op U vertrouwen. R./ 

Tweede Lezing (Joh 15, 9-17) 

ACCLAMATIE: Alleluia. Alleluia. De Liefde staat boven alles, er is niets groter 
dan haar. Alleluia. 

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

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in 
mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, 
gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde 
blijf. Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde 
volkomen moge worden. 

 Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Geen 
groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn 
vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen 
dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik 
vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader 
heb gehoord. 



 Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op 
tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan 
zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, 
dat gij elkaar liefhebt. 

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

Derde Lezing (Deel II, p. 93-94 - 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 “Leven uit Liefde” schrijft Marie-Paule: 

 Arme man die daar voor mij staat, die met zijn voeten stampt van de 
woede, hoe zou hij kunnen begrijpen dat ik geen enkele bitterheid voel naar 
hem toe, geen enkele haat, en dat ik mijn weg nederig verderzet, onder de 
blik van God? Hoe zou hij kunnen begrijpen dat zijn ontspoorde leven de 
oorzaak is van al ons lijden en dat zijn vreselijke hoogmoed hem ten gronde 
zal richten? 

 Ik ben bereid om alles te verdragen, om mijn bestijging van de 
Calvarieberg tot het uiterste te gaan, in de stilte en de liefde, om op een 
dag het hoofd van de slang te kunnen verpletteren, en ook het hoofd van al 
de andere duivels die in zijn geest en in zijn hart huizen. 

 Zijn haat mag me bedekken met laster, mij kwetsen tot in het diepste 
van mijn ziel, zijn haat mag me bereiken op alle niveaus, maar met de 
genade van God, zal de Liefde, altijd de Liefde, mijn ziel leiden. 

 Ook al zal iedereen zich tegen mij keren, ik wil alleen maar de liefde in 
ruil aanbieden, de echte liefde die het kwade met het goede vergeldt, die 
lacht om niet te wenen en die aan de Vader de dagelijkse doodstrijd 
aanbiedt, opdat de wereld zich eindelijk kan verheffen en het hoofd buigt 
voor degene die ons zozeer heeft liefgehad. Ja, moge de liefde de hele 
wereld veroveren! Wat de prijs ook mag zijn! 

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



Gebed over de gaven 

God-als-Vader en de Onbevlekte-als-Moeder, door deze gaven die wij U 
aanbieden, in eenheid met de totale gave van de Zoon en de Dochter, geef 
ons de kracht om vooruit te gaan op de weg van uw heilige Wil, om zo 
vruchten te kunnen dragen die blijvend zijn. Door de Heer en de Vrouwe. 
Amen. 

Communietekst (Luc 1, 78) 

LECTOR: Door de liefde van het hart van onze God is Christus, de rijzende 
Zon, ons komen opzoeken.  

Gebed na de communie 

Laat ons bidden. Jezus-Christus en Paul-Marie, vervul ons door deze 
communie met de vreugde die weggelegd is voor degenen die God dienen. 
Moge de Geest van Heiligheid en Waarheid heel de wereld veroveren met 
het vuur van de liefde dat alleen de vrede kan geven. Door de Heer en de 
Vrouwe. Amen. 


